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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 ΟΝΟΜΑΣΊΑ ΚΑΙ ΕΊΔΟΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ  

"Υφιστάμενη αδειοδοτημένη μονάδα παραγωγής ασβέστου, στο 5 χλμ Εθν.Οδού Λάρισας-
Θεσσαλονίκης , (θέση «Γκρέκια»,κτηματική περιφέρεια της Δ.Κ Λάρισας) του Δ.Λάρισας"  
Σκοπός της παρούσης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι η εκτίμηση των πιθανών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την λειτουργία των υπαρχουσών εγκαταστάσεων, με στόχο την 
μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, καλύτερη διαχείριση των πρώτων υλών και 
γενικά την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, χωρίς να αυξάνεται η δυναμικότητα της 
βιομηχανίας.   

 

1.2 ΕΙΔΟΣ-ΜΕΓΕΘΟΣ  ΈΡΓΟΥ  

Η μέγιστη δυναμικότητα της μονάδας ανέρχεται σε 67tn/ημέρα επεξεργασία πέτρας( CaCO3 ) ενώ 
η ιπποδύναμη των μηχανημάτων  ανέρχεται σε 288 Hp.Η επιχείρηση  λειτουργεί ως εξής: 60 
ημέρες σε 24ωρη βάση όπου πάραγεται ο μεγιστος όγκος  προιόντων ασβέστου και 30 ημέρες  σε 
τριήμερη έως πενθήμερη (ανάλογο με το φόρτο εργασίας) και οκτάωρη βάση.Η επειχήρηση 
απασχολεί από 1-5 άτομα ως  μόνιμο και εποχικό προσωπικό.  
Η θέση του έργου παρουσιάζεται σε χάρτη  κλίμακας 1:50.000 και περιγράφεται αναλυτικά στο 
Κεφάλαιο 1. 
 
1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ  ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΥΠΑΓΩΓΉ ΕΡΓΟΥ 

1.3.1 Θέση έγου 

Το αγροτεμάχιο εντός του οποίου λειτουργεί η προς μελέτη μονάδα στο 5 χλμ Εθν.Οδού Λάρισας-
Θεσσαλονίκης  και έχει κεντρικές συντεταγμένες Χ= 367227και 4393669 σε Ε.Γ.Σ.Α. 87. Η θέση 
αυτή βρίσκεται βόρεια  της Δ.Κ. Λάρισας   και σε απόσταση 2500 m.  
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Σχήμα 1:Θέση έργου 

 

1.3.2 Διοικητική υπαγωγή έργου 

Η Δ.Κ Κοινότητα Λάρισας υπάγεται διοικητικά στην Δ.Ε. Λάρισας, στο Δήμο Λάρισας της - να 
σημειωθεί ότι η θέση της δραστηριότητας  βρίσκεται εκτός της προαναφερθείσας περιοχής, η θέση 
εγκατάστασης δεν αποτελεί κάποιο ιδιαίτερο οικοσύστημα ούτε χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη 
πανίδα ή χλωρίδα όπως αναλύεται στο Κεφάλαιο 5, και χαρακτηρίζεται από την λειτουργία 
βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Η φυσική βλάστηση περιορίζεται πλησίον του οδικού και 
αποστραγγιστικού δικτύου της περιοχής. 
 

1.3.3 Γεωγραφικές συντεταγμένες του έργου 

Το αγροτεμάχιο εντός του οποίου είναι εγκατεστημένη η υπό μελέτη βιοτεχνική μονάδα, έχει 
έκταση 12.338,83m2 και στο κέντρο του περίπου έχει συντεταγμένες (Χ= 367.227 και 4.393.669) 
κατά το σύστημα ΕΓΣΑ 87. 
 

Πίνακας 1 Συντεταγμένες γεωτεμαχίου 

Χ Υ    φ   

 

λ     

367260,16 4393669,53   39 41 6,56 22 27 13,69 

367189,54 4393688,02   39 41 7,12 22 27 10,71 

367179,74 4393666,90   39 41 6,43 22 27 10,31 

367130,32 4393679,48   39 41 6,81 22 27 8,23 

367156,80 4393791,40   39 41 10,45 22 27 9,26 
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367208,91 4393775,46   39 41 9,97 22 27 11,46 

367210,05 4393771,08   39 41 9,82 22 27 11,51 

367279,06 4393747,26   39 41 9,09 22 27 14,42 

 

 

1.4 Κατάταξη έργου 

Το έργο σύμφωνα με την Υ.Α 1958/13-1-2012 και την τροποποίηση αυτης με την 

Υ.Α.37674/2016,«Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών  έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 
υποκατηγορίες, σύμφωνα  άρθρο 1, παράγραφος 4 του Ν. 4014 (ΦΕΚ 209Α΄/21-09-2011) ανήκει 
στην ΟΜΑΔΑ 9η «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΓΚΑΤΣΤΑΣΕΙΣ», Α/Α. 119, 
Παραγωγή οξείδιου του ασβετσίου κατατάσσεται στην 1η Κατηγορία,Υποκατηγορία Α2 και Α/Α. 
120 Παραγωγή εσβεσμένου ασβέστη που κατατασσεται στη κατηγορία Β. 
Πρόκειται εργοστάσιο με δυναμικότητα σε ημερήσια παραγωγή προιόντων ασβέστου σε καμινο 
παραγωγικής δυναμικότητας 48ΜΤ ημερησίως <50 ΜΤ και κατά συνέπεια δεν υπάγεται στη 
παρ.6.6 της ΚΥΑ 360360/1155/Ε.103/2013 «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη 
πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)»(>50 ΜΤ ημερησίως). 
Συνοψίζοντας, το έργο περιλαμβάνει επιμέρους έργα και κατατάσσεται στην υποκατηγορία με τις 
σημαντικότερες επιπτώσεις για το περιβάλλον και συνεπώς στην υψηλότερη κατηγορία, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του πρόσφατου Ν.4014/2011, αρθ.1, παρ.5 , άρα στην  1η Κατηγορία,  
Υποκατηγορία Α2.Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος 
ΙΙ του ν.4014/2011 και ακολουθείται η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης της ΚΥΑ 
11014/703/Φ104/03. 
Το έργο σύμφωνα με τη ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/2012 ανήκει στη κατηγορία Α.Α 126 Παραγωγή 
άνυδρου ασβέστη, ένυδρου ασβέστη και υδραυλικού ασβέστη (Παραγωγή μη εσβεσμένου 
ασβέστη και υδρασβέστου) και επειδή είναι πάνω από 20 ΜΤ ως τα προς το παραγόμενο προιόν, 
θεωρείται μέσης όχλησης. 
 
ΚΩΔ.ΣΤΑΚΟΔ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΥ:23521000 
ΚΩΔ.NACE ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΥ:23.52 
 

1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ 
Φορέας υλοποίησης του έργου 
Υπεύθυνος δραστηριότητας  
«Βασίλειος Σιάμης».  
Ταχ. Δ/νση: 5 χλμ Ε.Ο Λάρισας-Θεσσαλονίκης 
Τηλέφωνο επικοινωνίας:2410235449 
                    



 

Σελίδα | 6  

 

1.6 Περιβαλλοντικός μελετητής του έργου 

Αντώνιος Κ. Λίταινας : Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος. 
Ταχ. Δ/νση : 28ης Οκτωβρίου 2, Λάρισα 
Τηλέφωνο : (2410) 415210 
Email               :       a_litainas@yahoo.gr 
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2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η μονάδα για την λειτουργία της έχει εφοδιαστεί με την υπ. αριθμ.6228/22-12-2007 
Ε.Π.Ο(τελευταία σε ισχύ) και  ΔΑ /Φ14.578/1763/7-12-2000 ‘Αδεια Λειτουργίας από την Δ/νση 
Ανάπτυξης.Η μέγιστη δυναμικότητα της μονάδας ανέρχεται σε 67tn/ημέρα(μέγιστο) πρώτης ύλης 
ασβεστόλιθου. H ιπποδύναμη των μηχανημάτων ανέρχεται σε 288Hp. 
Το αγροτεμάχιο εντός του οποίου είναι εγκατεστημένη η υπό μελέτη μονάδα, έχει έκταση 
12.338,83m2 και στο κέντρο του περίπου έχει συντεταγμένες (Χ= 367.227 και 4.393.812) κατά το 
σύστημα ΕΓΣΑ 87. 

1. Στις εγκαταστάσεις της μονάδας περιλαμβάνονται κύρια: αποθήκες(υπόστεγα), γραφεία, 
μηχανοστάσιο,γεφυροπλάστιγγα και η ασβεστοκάμινος. 

2. Η συνολική κάλυψη των κτηριακών εγκαταστάσεων είναι: 2.381,46 m2.  
3. Η συνολική ισχύς του μηχανολογικού εξοπλισμού ανέρχεται σε 288Hp. 
4. Οι υδρευτικές ανάγκες της μονάδας καλύπτονται από το υφιστάμενο υδρευτικό δίκτυο της 

περιοχής.  
5. Η πρόσβαση στην μονάδα γίνεται διαμέσου της Ε.Ο Λάρισας-Θεσσαλονίκης. 

 

2.2 ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΟΥ Ν.4056 ΚΑΙ  Ν. 
3937/2011 

Οι εγκαταστάσεις της Θεσσαλικής Ασβεστοποιείας ΟΛΥΜΠΟΣ βρίσκονται σε γήπεδο εμβαδού 
12.729m2, σε ιδιόκτητο χώρο της εταιρίας στο 5° χλμ. Εθν. Οδού Λάρισας - Θεσσαλονίκης. Ο 
χώρος γύρω απ' την εγκατάσταση είναι πεδινός. 
Η πλησιέστερη κατοικημένη περιοχή είναι η πόλη της Λάρισας σε απόσταση 2500m περίπου απ' 
τα όρια της. Στον ευρύτερο χώρο και σε ακτίνα 7000m υπάρχουν οι εξής κατοικημένες περιοχές: 
Τ.Κ Ομορφοχωρίου 
Τ.Κ Αμφιθέας 
Τ.Κ Μελισσοχωρίου 
Όσον αφορά την ύπαρξη βιομηχανικών μονάδων γύρω απ' την εν λόγω μονάδα και σε 
ακτίνα 7000m μπορούμε να αναφέρουμε τις εξής : 
α) Εργοστάσιο παραγωγής Ζάχαρης 
β) Εργοστάσιο κεραμοποιίας ΤΕΡΡΑ Α.Ε. (ΒΙΟΚΕΡΑΛ) 
γ)Εργοστάσιο κεραμοποιίας "ΑΦΟΙ ΣΑΠΟΥΝΑ ABET"  
δ) Μονάδα παραγωγής έτοιμων οικοδομικών στοιχείων σκυροδέματος 
ε) Μονάδα σιδηροκατασκευών (μεταλλικές στέγες, κ,λ,π.) 
στ) Πρέπει να σημειώσουμε ότι εκατέρωθεν του άξονα το δρόμου Λάρισας – 
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Συκουρίου ευρίσκονται ένας σημαντικός αριθμός μικρών βιοτεχνιών και 
εργαστηρίων π.χ. επιπλοποιεία, ξυλουργία, μαρμαράδικα κ. α. 
 

2.3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Από  τη λειτουργία του έργου, δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις σχετιζόμενες με το έργο είναι η εκπομπή καυσαερίων, η 
διαχείριση υγρών αποβλήτων και ο θόρυβος. Και οι τρεις αυτοί παράγοντες θεωρούμε ότι δεν 
επιφέρουν σημαντικές επιπτώσεις, καθώς ο θόρυβος αντιμετωπίζεται με περιμετρική 
δενδροφύτευση, τα υγρά απόβλητα είναι αστικής φύσεως, ενώ η εκπομπή καυσαερίων 
αντιμετωπίζεται με τα κατάλληλα συστήματα αντιρύπανσης(φίλτρα-κυκλώνες κ.λ.π). 
 

2.4  ΜΕΤΡΑ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Ο ιδιοκτήτης της μονάδας λαμβάνει  τα απαιτούμενα μέτρα κατα λειτουργία της μονάδας και την 
περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων (κυρίως αέριων αποβλήτων από 
τα πλυσίματα) στοχεύοντας στην αποφυγή αέριων ρύπων, στη μείώση σπατάλης νερού κατά την 
διαδικασία καθαρισμού, κ.λ.π. 
 

2.5 ΟΦΕΛΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Συγκεκριμένα στα οφέλη συγκαταλέγεται: 
 η τόνωση της τοπικής και εθνικής οικονομίας 
 η απασχόληση εργατικού δυναμικού 

Αναμενόμενα οφέλη από τη λειτουργία της μονάδας καύσης της βιομάζας: 
 περιβαλλοντικά αποδεκτή διαχείριση των στερεών αποβλήτων από εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας αγροτικών παραπροιόντων (εκκοκιστήρια κ.λ.π) 
 ενεργειακή αυτονομία της  μονάδας 

Δεν εξετάστηκαν εναλλακτικές λύσεις καθώς η επιχείρηση είναι υφιστάμενη και λειτουργεί 
ανελλιπώς από το 1950.  
 

2.6 ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

Τα κριτήρια επιλογής της θέσης εγκατάστασης εξαρτώνται κύρια από την διαθεσιμότητα της γης 
καθώς και από ενδεχόμενη σύγκρουση με άλλες δραστηριότητες. Σημαντικές παράμετροι 
αποτελούν: η ύπαρξη οδικού δικτύου και η προσβασιμότητα αυτού. 
- Καταρχήν το γήπεδο εγκατάστασης αποτελεί ιδιοκτησία  του φορέα της δραστηριότητας με 

επακόλουθο την μείωση στον βαθμό που της αναλογεί, του συνολικού κόστους εγκατάστασης 
της μονάδας. 

- Η περιοχή εγκατάστασης της προτεινόμενης δραστηριότητας, χαρακτηρίζεται ως  βιοτεχνική. 
Κυρίαρχο ρόλο έχουν οι βιομηχανίες-βιοτεχνίες και οι αγροτικές εκτάσεις. 
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- Η περιοχή έχει άμεση πρόσβαση με δεδομένο ότι βρίσκεται παραπλεύρως της Ε.Ο. Λάρισας-
Θεσσαλονίκης. 

- Είναι μακριά από πόλεις – οικισμούς.    
- Είναι επιτρεπόμενες οι χρήσης γης σύμφωνα με το ΓΠΣ Λάρισαίων. 
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3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΑΡΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

3.1 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ(Ισχυς εξοπλισμού κ.λπ) 

Οι φάσεις λειτουργίας μπορούν να χωριστούν σε δύο γραμμές. Η πρώτη αφορά την επεξεργασία 
της πρώτης ύλης, για την παραγωγή έτοιμου προϊόντος και η δεύτερη αφορά την επεξεργασία της 
καύσιμης ύλης για την παραγωγή της θερμικής ενέργειας που απαιτείται για την καμίνευση της 
πέτρας. 

 Πρώτες Υλες 
 Ασβεστόλιθος (CaCO3):67tn/day 

 Παραγόμενα Προιόντα 
Άνυδρος ασβέστης (CaO):30 tn/day και 18 tn/day ασβεστθοπολτού(μέγιστες ποσότητες) ανάλογα 
με τη ζήτηση  
Η ιπποδύναμη των υφιστάμενων μηχανημάτων της μονάδας περιγράφονται στο παρακάτω 
πίνακα:. 
 

Πίνακας 2: Ισχύς υφιστάμενου μηχανολογικού εξοπλισμού 

Α/Α ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Κινητήρια 
Ισχύς (Hp) 

 

Αρ.Τεμαχίων 

Διατάξεις 
προστασίας 

περιβάλλοντος 

 

1. ΔΟΝΗΤΗΣ-ΜΤΑΦΟΡΕΑΣ 5,00  

1 

 

2. ΔΟΝΗΤΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ 5,00  

1 

 

3. ΕΚΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 2,00  

1 

 

4. ΜΥΛΟΣ 50,00  

1 

 

5. ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ(ΥΛ.) 15,00  

1 

 

6. ΕΚΦΟΡΤΙΣΤΕΣ 16,00  

2 

 

7. ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ(ΥΛ.) 40,00  

8 

 

8. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ -  

1 

 

9. ΑΝΕΜΝΙΣΤΗΡΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 65,00 1 

 

1 

10. ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ -  

1 

 

 

11. 

 

ΣΙΛΟ - 
 

1 
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12. ΚΟΧΛΙΑΣ 8,00 
 

1 

 

13. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 3,00 
 

1 

 

14. ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΗΡΑΣ 15,00  

1 

 

1 

15. ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟΥ 50,00  

1 

 

16. ΚΟΧΛΙΑΣ ΤΡΟΦ.ΠΥΡΗΝΑ 2,00  

1 

 

17. ΣΙΛΟ          -  

1 

 

18. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 3,00  

1 

 

19. ΣΙΛΟ -  

1 

 

20. ΑΝΑΜΕΙΚΤΗΡΑΣ 6,00  

6 

 

21. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 3,00  

3 

 

 ΣΥΝΟΛΟ  288   

 

H ιπποδύναμη των μηχανημάτων ανέρχεται σε  συνολική ισχύ 288 Hp. 
Σύμφωνα με την υπ.αριθμ. ΔΒ /Φ14578/1763/7-11-2007 άδεια λειτουργίας της μονάδας δεν 
καταναλώνεται  θερμική ενέργεια για την λειτουργία της. 
 

3.2 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της μονάδας καταλαμβάνουν εμβαδό 2.381,46 m2 σε γήπεδο 
συνολικής έκτασης 12.338,83 m2.(Σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα) 
Ο χώρος της εγκατάστασης παραγωγής ασβέστου αποτελείται από τις παρακάτω χώρους – 
διαμερίσματα(σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα): 

1. Γραφεία  43,84 τ.μ 
2. Γραφεία παλαιά 54,84 τ.μ. 
3. Γεφυροπλάσριγγα 38,50 τ.μ 
4. Ασβεστοκάμινος παλιά με υπόστεγα(εκτός λειτουργίας) 130 τ.μ 
5. Αποθηκευτικός χώρος βιοκαυσίμου 627 τ.μ 
6. Υποσταθμός ΔΕΗ 36 τ.μ 
7. Ασβεστοκάμινος με υπόστεγα 172,28 τ.μ 
8. Τμήμα παλαιάς πρόχειρης αγροτικής αποθήκης(υπο κατεδάφιση) 184 τ.μ 
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9. Υπόστεγο 100 τ.μ 
10. Ορύγματα αποθήκευσης ασβεστοπολτού 100 τ.μ 
11. Χώροι περισσυλογής και επανάχρησης νερού 195 τ.μ 
12. Ανοιχτός χώρος αποθήκευσης πρώτης ύλης 700 τ.μ 
13. Βάσεις μεταφορικής ταινίας παλαιές(εκτός λειτουργίας) 
14. Silo τροφοδοσίας  πρώτης ύλης 
15. Αντλία νερού θδρομαστίας 1’’ μέσω των ορυγμάτων 
16. Silo-ταινία μεταφοράς-σπαστήρας βιοκαυσίμου 
17. Silo μεταλλικό τροφοδοσίας  ασβεστοπολτού σε σακούλες 

 

3.3 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ –ΝΕΡΟΥ-ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Οι ποσότητες νερού που απαιτούνται για την λειτουργία της μονάδος αφορούν των καθαρισμό 
των εγκαταστάσεων για την τήρηση των κανόνων υγιεινής.  

 Χώροι υγιεινής 
Στο εργοστάσιο απασχολούννται άτομα  Σύμφωνα με την βιβλιογραφία η ημερήσια κατανάλωση 
για εργαζόμενο δίνεται 50 lt/ημέρα. 
Έτσι η ημερήσια κατανάλωση νερού από εργαζομένους(λαμβάνεται ο μέγιστος αριθμός 5 ατόμων) 
στο εργοστάσιο είναι: 
Q1=  5 *50 lt/ημέρα=   0,25m3/ ημέρα 

 Παραγωγή ασβεστοπολτού 
Q2=  =  30m3/ ημέρα 

 Kαθαριότητα των εγκαταστάσεων του εργοστασίου-διαβροχή 
Για την καθαριότητα του εργοστασίου και την διαβροχή των χώρων εργασίας απαιτούνται 
Q3=  3 m3/ ημέρα νερού 
Για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της μονάδας χρησιμοποιείται ηλεκτρική ενέργεια από 
το δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ. Η μέση κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά μήνα είναι 
περίπου 32.000 KWH και ετησιως 90.000 KWH. 
Για την λειτουργία των ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων χρησιμοποιείται ηλεκτρική ενέργεια από το 
δίκτυο της μέσης τάσης της ΔΕΗ.Υπάρχει ένας υποσταθμός μέσης τάσης  (ΜΤ) με τον αντίστοιχο 
μετασχηματιστή. 
Υγρά απόβλητα 
Δεν προκύπτουν υγρά απόβλητα κατά την παραγωγική διαδικασία μια και δεν γίνεται χρήση 
νερου.Τα  αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινης των γραφείων επεξεργάζονται  σύστημα  
στεγανή δεξαμενής-απορροφητικού βόθρου,  ενώ  το σύνολο των παραγόμενων υγρών αποβλήτων 
που προκύπτουν από τα πλυσίματα των μηχανημάτων και των σιλό, τα οποία είναι νερό που 
περιέχουν μικρές ποσότητες αδρανών,μετα από φυσική επεξεργασία τους σε συστήματα 
δεξαμενών καθίζησης, ανακυκλοφορείται και επίστρέφεια για την ίδια χρήση καλύπτοντας τις 
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ημερήσιες ποσότητες σε νερό.Το υλικό που καθιζάνει στις δεξαμενές καθαρίζεται τακτικά και με 
μηχανικά μέσα και επαναχρησιμοποείται. 
Στερεά απόβλητα 
Από την συνολική παραγωγική διαδικασία της εν λόγω Βιομηχανικής Μονάδας, παράγονται 
στερεά – επικίνδυνα και μη επικίνδυνα απόβλητα.  
Από την καύση της βιομάζας παράγεται τέφρα η οποία συλλέγεται και οδηγείται σε χώρο 
συγκέντρωσης.Για τη συλλογή της τέφρας θα τοποθετηθούν: 

- Ένας κοχλίας συλλογής τέφρας στην περιοχή της προεστίας.Ο κοχλίας διαπερνά εγκάρσια 
το χώρο της εστίας και συλλέγει την τέφρα παράγεται από την καύση της βιομάζας. 

- Ένας κοχλίας συγκεντρώσεως και μεταφοράς της τέφρας του κυκλωνικού διαχωριστή με 
ηλεκτρομειωτή. 

- Ένας κοχλίας μεταφοράς σε κάδο αποθηκεύσεως.Ο εν λόγω κοχλίας συλλέγει την τέφρα 
από όλους τους ανωτέρω κοχλίες.  

Η τέφρα βάσης από την καύση βιομάζας (ΕΚΑ 10.01.15: τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη 
λέβητα από κοινή καύση) μεταφέρονται με ευθύνη της επιχείρησης σε εγκεκριμένο χώρο 
διάθεσης (βλέπε παράρτημα). Η ετήσια ποσότητα τέφρας εκτιμάται σε 400kg. 
ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
Απορρίμματα αστικής φύσης από τη λειτουργία των γραφείων και των χώρων ενδιαίτησης του 
προσωπικού. 

- ΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Κ.Α.: 200301 - ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα / αστικά απορρίμματα 
    20 01 39 - πλαστικά 

- Προέλευση: Από την λειτουργία των γραφείων, των αποδυτηρίων των WC κ.λπ. 
- Καμία Ρυπαντική παράμετρος - Χαρακτηριστικά απορριμμάτων αστικής φύσεως. 
- Επικινδυνότητα: ΑΔΡΑΝΕΣ - ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ - ΑΠΟΒΛΗΤΟ. 
- Χώρος προκαταρκτικής αποθήκευσης: Εντός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης. 
- Μέσο προκαταρκτικής αποθήκευσης : Πλαστικοί κάδοι όγκου 1,1 m3. 
- Μέγιστος Χρόνος προκαταρκτικής αποθήκευσης: 6 μήνες. 
- Μέγιστη Ετήσια Παραγόμενη Ποσότητα: 1 tn/year 

Υλικά συσκευασίας α’ υλών, βοηθητικών, δευτερευουσών και ελαττωματικά υλικά 
συσκευασίαςπροϊόντων. 

- ΚΩΔΙΚΟΙ Ε.Κ.Α.: 15 01 01 - συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 
    15 01 02 - πλαστική συσκευασία 

    Προέλευση: Από την διαδικασία εισαγωγής α’ υλών, βοηθητικών, 
δευτερευουσών και την διαδικασία συσκευασίας προϊόντων. 

- Καμία Ρυπαντική παράμετρος - Χαρακτηριστικά απορριμμάτων αστικής φύσεως. 
- Επικινδυνότητα : ΑΔΡΑΝΕΣ - ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ - ΑΠΟΒΛΗΤΟ. 
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-  Χώρος προκαταρκτικής αποθήκευσης: Εντός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης και 
σε στεγασμένο χώρο. 

-  Μέσο προκαταρκτικής αποθήκευσης: Σε ειδικά containers (ανοικτού ή κλειστού τύπου) 
του συνεργαζόμενου με την εν λόγω εταιρεία διαχειριστή των στερεών (αδρανών / μη  
επικίνδυνων) αποβλήτων.  

- Μέγιστος Χρόνος προκαταρκτικής αποθήκευσης: 1 έτος. 
- Μέγιστη Ετήσια Παραγόμενη Ποσότητα: 1,5 tn/year. 

Απόβλητα από το σταθμό καύσης βιομάζας. 
- ΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Κ.Α.:10 01 15 - τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη λέβητα από κοινή καύση, 

σκόνη κυκλώνα 
- Προέλευση: Από την καύση βιομάζας για την παραγωγή ενέργειας στην ασβεστοκάμι 
- Η σκόνη και η τέφρα από την έξοδο συστημάτων αποκονίωσης ανακυκλώνονται στην 

παραγωγική διαδικασία 
ΚΩΔΙΚΟΙ Ε.Κ.Α.: 01 04 09 απόβλητα αµµώδη και αργιλώδη 

- Προέλευση: Από τον διαχωρισμό της πρώτης ύλης(ασβεστόλιθου, στείρων υλικών) 
- Καμία Ρυπαντική παράμετρος - Χαρακτηριστικά απορριμμάτων αστικής φύσεως. 
- Επικινδυνότητα : ΑΔΡΑΝΕΣ - ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ - ΑΠΟΒΛΗΤΟ. 
-  Χώρος προκαταρκτικής αποθήκευσης: Εντός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης και 

σε στεγασμένο χώρο. 
-  Μέσο προκαταρκτικής αποθήκευσης: Σε ειδικά containers (ανοικτού ή κλειστού τύπου και  

επιστρέφονται στο λατομείο προέλευσης  ή σε ανενεργό λατομείο ως υλικό 
αποκατάστασης ή για μεταπώληση 

- Μέγιστος Χρόνος προκαταρκτικής αποθήκευσης: 1 μήνας 
- Μέγιστη Ετήσια Παραγόμενη Ποσότητα: 1,5 tn/year. 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
Λάδια μηχανών, λίπανσης 

- ΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Κ.Α.: 13 0205* - μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και 
λίπανσης με βάση τα ορυκτά. 

- Προέλευση: Από την διαδικασία συντήρησης των μηχανημάτων παραγωγής στο 
μηχανοστάσιο. 

- Χώρος προκαταρκτικής αποθήκευσης: Εντός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης και 
σε στεγασμένο χώρο (Χώρος συλλογής και προσωρινής αποθήκευσης επικίνδυνων 
αποβλήτων).  

- Μέσο προκαταρκτικής αποθήκευσης: σε ειδικά βαρέλια του διαχειριστή επικίνδυνων 
αποβλήτων  σε στεγασμένο χώρο (Χώρος συλλογής και προσωρινής αποθήκευσης 
επικίνδυνων).  

- Μέγιστος Χρόνος προκαταρκτικής αποθήκευσης: 90 ημέρες. 
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- Μέγιστη Ετήσια Παραγόμενη Ποσότητα: 0.3 tn/year. 
Αναλυτική περιγραφή κάθε εργασίας ανάκτησης (R) – διάθεσης (D) για κάθε ρεύμα αποβλήτου. 
Αναφορά στις τεχνικές, τις μεθόδους, τα μέτρα ασφαλείας και προφύλαξης, οι εργασίες 
παρακολούθησης και ελέγχου. 
Αναλυτικά ισχύουν τα εξής: 
ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
Απορρίμματα αστικής φύσης από τη λειτουργία των γραφείων και των χώρων ενδιαίτησης του 
προσωπικού  
Εργασίες Διαχείρισης (τεχνικές – μεθόδους): 

Τα απορρίμματα από την λειτουργία των γραφείων , των αποδυτηρίων, των βοηθητικών 
χώρων και των WC, διατίθενται καθημερινά σε πλαστικούς κάδους του διευρυμένου 
Καλλικρατικού Δήμου Τεμπών που βρίσκονται εντός του εργοστασίου. 
Η συλλογή τους, η μεταφόρτωσή τους στα οχήματα του Δήμου και η μεταφορά τους σε 
εγκεκριμένο ΧΥΤΑ που λειτουργεί στην ευρύτερη περιοχή, για τελική - οριστική τους 
διάθεση (D) , είναι ευθύνη αποκλειστική του Δήμου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
και συγκεκριμένα με την ΚΥΑ με αριθ. Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ1909/Β/22-12-2003 ) ‘’Μέτρα 
και Όροι για την Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων ‘’ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ: ‘’D1‘’ - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ - ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ . 

Μέτρα ασφαλείας και προφύλαξης. 
Δεν υπάρχουν. 

Εργασίες παρακολούθησης και ελέγχου. 
Συλλογή και μεταφορά με την πλήρωση του κάδου. 

Υλικά συσκευασίας α’ υλών , βοηθητικών , δευτερευουσών και ελαττωματικά υλικά συσκευασίας 
προϊόντων. 
Εργασίες Διαχείρισης (τεχνικές – μεθόδους): 

Προσωρινή συγκέντρωση τους σε χώρο μακριά από τις εγκαταστάσεις παραγωγής , αλλά 
εντός του οικοπέδου και σε στεγασμένο χώρο και φόρτωσή τους σε ειδικά containers 
(ανοικτού ή κλειστού τύπου) του συνεργαζόμενου με την εν λόγω εταιρεία διαχειριστή των 
στερεών (αδρανών / μη επικίνδυνων) αποβλήτων.  
Μεταφορά τους εκτός του εργοστασίου με φορτηγά του συνεργαζόμενου με την εν λόγω 
εταιρεία διαχειριστή των στερεών (αδρανών / μη επικίνδυνων) αποβλήτων, και μεταφορά 
τους στις εγκαταστάσεις του εν λόγω διαχειριστή στερεών ( αδρανών / μη  επικίνδυνων) 
αποβλήτων με σκοπό κατ’ αρχήν τις εργασίες διαλογής και προσωρινής αποθήκευσης και 
κατόπιν την περεταίρω Τελική Διάθεση – Αξιοποίηση του (π.χ. ανακύκλωση πλαστικού – 
χαρτιού), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα με την ΚΥΑ με αριθ. Η.Π. 
50910/2727 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003). ‘’Μέτρα και Όροι για την Διαχείριση των Στερεών 
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Αποβλήτων‘’). ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ:‘’R3‘’ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ - ΧΑΡΤΙΟΥ / ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. 

Μέτρα ασφαλείας και προφύλαξης. 
 Δεν υπάρχουν. 
Εργασίες παρακολούθησης και ελέγχου. 
Συλλογή και μεταφορά με την πλήρωση του στεγασμένου χώρου προκαταρκτικής αποθήκευσης. 
Μέτρα ασφαλείας και προφύλαξης. 
 Δεν υπάρχουν. 
Εργασίες παρακολούθησης και ελέγχου. 
Συλλογή και μεταφορά με την πλήρωση του στεγασμένου χώρου προκαταρκτικής αποθήκευσης.. 
Μέτρα ασφαλείας και προφύλαξης. 
 Δεν υπάρχουν. 
Εργασίες παρακολούθησης και ελέγχου. 
Συλλογή και μεταφορά με την πλήρωση του στεγασμένου χώρου προκαταρκτικής αποθήκευσης. 
 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
Λάδια μηχανών, λίπανσης 
Εργασίες Διαχείρισης: 
Συλλογή σε ειδικά βαρέλια του διαχειριστή αποβλήτων επικίνδυνων αποβλήτων, προσωρινή 
συγκέντρωση τους σε  ειδικό χώρο μακριά από τις εγκαταστάσεις παραγωγής, αλλά εντός του 
οικοπέδου και σε στεγασμένο χώρο (Χώρος συλλογής και προσωρινής αποθήκευσης επικίνδυνων 
αποβλήτων - ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ) και φόρτωσή τους σε ειδικά φορτηγά 
του συνεργαζόμενου με την εν λόγω εταιρεία διαχειριστή αποβλήτων λιπαντικών ελαίων. 
Αέρια απόβλητα 
Αυτά είναι: 

 Αερολύματα:Κύρια διοξείδιο του άνθρακα(CO2) και υδρατμοί 
 Καπνός από την καύση της βιομάζας 
 Σκόνες που δημιουργούνται: 

1. Κατά το ξεφόρτωμα της πρώτης ύλης όταν αυτή δεν έχει βραχεί με νερό 
2. Στο σιλό αποθήκευσης βιομάζας 
3. Κατά την καμίνευση της πέτρας, όπου συμπαρασύρεται και σκόνη με τους 

υδρατμούς και τα καυσαέρια  
Από την εταιρεία λαμβάνονται όλα τα μέτρα που  περιγράφονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο, για 
την μείωση των αέριων αποβλήτων. 
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Θόρυβος  
Από την λειτουργία των μηχανημάτων του εργοστασίου καθώς και από την διακίνηση των πρωτων 
υλών –παραγόμενων προιόντων, ο θόρυβος που δημιουργείται στο περιβάλλον είναι σε 
μικρότερο επίπεδο από εκείνο που ορίζεται στο Π.Δ 1180/81 Αρθ.2 Παρ.5.(55DBA).Τα παραπάνω 
σε συνδυασμό με την μεγάλη απόσταση της μονάδας από τα όρια του κοντινότερου οικισμού 
μηδενίζουν τις όποιες αρνητικές επιπτώσεις. 
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4. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

4.1 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΠΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

4.1.1.Στόχος και σκοπιμότητα του έργου 

Τα αναμενόμενα οφέλη από την λειτουργία του συγκροτήματος είναι: 
 Απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής 
 Οικονομική ανάπτυξη στη περιοχή 

 
4.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

Η εν λόγω εταιρία ιδρύθηκε το 1950 και λειτούργησε μέσα στην πόλη της Λάρισας μέχρι το 1969. 
Έκτοτε μεταφέρθηκε στο 5-6 χλμ. της Παλαιάς Εθνικής οδού Λαρίσης -Θεσ/κης έναντι της Ελλ. 
Βιομηχανίας Ζάχαρης όπου και κατασκεύασε κατακόρυφο καμίνι. Δραστηριοποιείται στην 
παραγωγή άσβεστου από πρώτη ύλη ασβεστόλιθο. Η εταιρία διαθέτει άδεια λειτουργίας 
εργοστασίου (ΔΒ/Φ14578/1763) και έχει εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Αρ. 
Πρωτ. 9676/03-07-1990) μέσω της οποίας δύναται να χρησιμοποιεί ως καύσιμη ύλη πυρινόξυλο 
για την παραγωγή της απαιτούμενης θερμικής ενέργειας για την καμίνευση πέτρας. 
 
4.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Δεν παρατίθενται. 

4.4 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ 

Από την καταγραφή των λειτουργιών που υφίστανται  στην άμεση περιοχή της προτεινόμενης 
εγκατάστασης, αναφέρεται ότι δεν υφίσταται δραστηριότητα βιοτεχνικής – βιομηχανικής  που να 
έρχεται σε σύγκρουση με την προτεινόμενη δραστηριότητα. 
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5. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ 
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

5.1 ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

5.1.1 Θεσμοθετημένα όρια οικισμών 

Η προτεινομένη θέση της εγκατάστασης παραγωγής βρίσκεται στην θέση «Γκρέκια» της Δ.Κ. 
Λάρισας του Δήμου Λαρισαίων, Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η 
συνολική έκταση του γηπέδου επί του οποίου υπάρχουν οι εγκαταστάσεις και οι δραστηριότητες 
της προτεινομένης μονάδας ανέρχεται σε 12.338,83 m2 και βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ΓΠΣ 
Δήμου Λαρισαίων (ΦΕΚ 523/ΑΑΠ/9-10-2009). 
 

 

                                         Σχήμα 2: Απόσπασμα χάρτη κτηματολογιού 2007-2009 

 

Στην περιοχή του έργου υπάρχει εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) και συγκεκριμένα 
το ΓΠΣ Δήμου Λαρισαίων (ΦΕΚ 523/ΑΑΠ/9-10-2009).Η περιοχή του έργου εντοπίζεται εντός της 
περιοχής ΒΧ με χρήση «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟ». 
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5.1.2 Όρια περιοχών του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών του ν.3937/2011. 

Η περιοχή εγκατάστασης του έργου βρίσκεται εκτός περιοχής Natura 2000 όπως φαίνεται στο 
χάρτη 1:50.000). 
 

5.1.3 Δάση,δασικές εκτάσεις και αναδωσετέες εκτάσεις. 

Η έκταση του έργου έχει χαρακτηρισθεί ως  ΑΑ (ΜΗ ΔΑΣΙΚΗ) σύμφωνα με τον αναρτηθέντα 
Δασικό Χάρτη Π.Ε Λάρισας και δεν υπάγεται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. 
 

5.1.4 Εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής, κοινής ωφέλειας κ.α 

Η ευρύτερη περιοχή του έργου καλύπτεται πλήρως από εναέρια δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και 
τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής(σχολεία κ.λ.π). 
 
5.1.5 Θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. 

Δεν υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή του έργου. 

 

5.2 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

5.2.1 Προβλέψεις και κατευθυνσεις του ΓΠΣ 

Στο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας (ΦΕΚ 1484 Β΄/10-10-2003), για την περιοχή μελέτης και γενικότερα το Θεσσαλικό 
κάμπο «η αειφόρος διαχείριση του φυσικού αυτού πόρου αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εθνικής 
σημασίας. Έτσι, επιβάλλεται η ανάπτυξη των άλλων χρήσεων να γίνεται με οργανωμένο τρόπο και 
σε κατάλληλα σχεδιασμένους υποδοχείς (σχέδια πόλεων, ειδικές περιοχές ανάπτυξης 
παραγωγικών δραστηριοτήτων)». Επίσης, για τη διαφύλαξη του θεσσαλικού κάμπου το ΠΠΧΣΑΑ 
επικεντρώνεται «στην χρησιμοποίηση συγκεντρωτικών χωρικά πολεοδομικών μηχανισμών 
(επεκτάσεις σχεδίων, ΒΕΠΕ, ΠΕΡΠΟ, ΠΟΑΠΔ κλπ) σε συνδυασμό με τον περιορισμό – κατάργηση 
της εκτός σχεδίου δόμησης». Τέλος, το ΠΠΧΣΑΑ τονίζει ότι θα πρέπει να διερευνηθεί «η 
δυνατότητα χαρακτηρισμού συνολικά ή επιμέρους τμημάτων περιοχών ως Ειδικών Χωρικών 
Παρεμβάσεων (ΠΕΧΠ) με σκοπό την κατάρτιση σχεδίων και την προώθηση ολοκληρωμένων 
χωρικών παρεμβάσεων».  
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Σχήμα 3: Διαγραμματική Απεικόνιση θέσης της Περιφέρειας στον Ελλαδικό χώρο 

 

Σχήμα 4: Γενικευμένες Ζώνες – Χρήσεις Γης – Ειδικές Κατηγορίες του χώρου 
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5.2.2 Θεσμικό καθεστώς  

Στην περιοχή του έργου υπάρχει εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) και συγκεκριμένα 
το ΓΠΣ Δήμου Λαρισαίων (ΦΕΚ 523/ΑΑΠ/9-10-2009).Η περιοχή του έργου εντοπίζεται εντός της 
περιοχής ΒΧ με χρήση «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟ». 
 
5.2.3Ειδικά σχέδια διαχείρισης σκουπιδιών, υδάτων 

-ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
Τα απορρίμματα που παράγονται στη μονάδα παραγωγής αποκομίζονται είτε από τα 
απορριμματοφόρα του Δ.Λάρισας(υπάρχει σχετική βεβαιώση) είτε από αδειοδοτημένες εταιρείες 
συλλογής και μεταφοράς που συνεργάζονται με τη μονάδα. 
-ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΙΝΑ ΣΩΜΑΤΑ (ΥΣ) 
Όσον αφορά στα επιφανειακά υδάτινα σώματα, στην περιοχή μελέτης δεν εντοπίζεται κανένα 
ποτάμιο υδάτινο σώμα. 
ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΥΥΣ) 
Η περιοχή μελέτης εκτείνεται στο υπόγειο υδατικό σύστημα (σχήμα 5.4) GR0800220 «Σύστημα 
Κώνου Τιταρήσιου». 
GR0800220 «Σύστημα Κώνου Τιταρήσιου» 
Το υπόγειο υδατικό σύστημα Κώνου Τιταρήσιου σχηματίστηκε από τις αδρομερείς αποθέσεις του 
Τιταρήσιου και εμφανίζει ένα φρεάτιο υδροφορέα, ο οποίος στα ανατολικά μεταπίπτει σε 
αρτεσιανό, ενώ η κύρια τροφοδοσία γίνεται μέσω των διηθήσεων του Τιταρήσιου και 
δευτερευόντως από την κατείσδυση της βροχόπτωσης. Νότια και ανατολικά ορίζεται από τον 
Πηνειό, ενώ βόρεια και δυτικά περικλείεται από τα μάρμαρα (mr) και τους γνεύσιους (gn –sch) 
της Πελαγονικής ζώνης.  
Οι αδρομερείς αποθέσεις του Τιταρησίου παρουσιάζουν επιφανειακώς σχετική ομοιογένεια μέχρι 
το όριο του Πηνειού ποταμού. Στην περιοχή των οικισμών Πλατανούλια, Αγ. Σοφία και Δένδρα το 
υπόβαθρο βρίσκεται σε βάθος 50-100m και αποτελείται από νεογενείς (ng) αποθέσεις. Στο Β-.ΒΑ 
τμήμα της περιοχής το υπόβαθρο βρίσκεται σε βάθος 180-250m. και αποτελείται από γνεύσιους 
και κρυσταλλικούς σχιστόλιθους.  
Στον κώνο αποθέσεων του Τιταρήσιου μπορούν να διακριθούν δύο (2) υδροφόρα στρώματα τα 
οποία διαχωρίζονται μεταξύ τους από ένα αντίστοιχο υδατοστεγές πάχους έως 50m (αργιλο-
ιλυώδους σύστασης) μεγάλης ανάπτυξης στο κέντρο της λεκάνης που σταδιακά αποσφηνώνεται 
προς τα περιθώριά της.  
Ο κατώτερος υδροφορέας αποτελείται από αδρομερή αλλούβια και ποταμοχερσαίες αποθέσεις 
σημαντικού πάχους στο κέντρο της λεκάνης (~300m) ενώ ο ανώτερος υδροφορέας εμφανίζει 
περισσότερο λεπτόκοκκο υλικό που κοντά στις όχθες των ποταμών Τιταρήσιου και Πηνειού, στην 
υπό μελέτη περιοχή έχει ανάμεικτο χαρακτήρα με τις ποτάμιες αναβαθμίδες. 
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5.2.4 Οργανωμένοι υποδοχείς δραστηριοτήτων 

Δεν υπάρχουν οργανωμένοι χώροι υποδοχής στην άμεση περιοχή μελέτης. 
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6. AΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

6.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TOY ΕΡΓΟΥ 

Η επιχείρηση  λειτουργεί ως εξής: 60 ημέρες σε 24ωρη βάση όπου πάραγεται ο μεγιστος όγκος  
προιόντων ασβέστου και 30 ημέρες  σε τριήμερη έως πενθήμερη (ανάλογο με το φόρτο εργασίας) 
και οκτάωρη βάση.Η επειχήρηση απασχολεί από 1-5 άτομα ως  μόνιμο και εποχικό προσωπικό. 
-Αναλυτική περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας 

α) Εκφόρτωση της πέτρας 

Η πέτρα (ασβεστόλιθος, CaC03), η οποία παραλαμβάνεται από την εταιρεία, έχει ελάχιστη 
διάσταση 9 cm και μέγιστη 18 cm και χρησιμοποιείται αμέσως με την μορφή την οποία 
παραλαμβάνεται. 
Το λατομείο που προμηθεύει την πέτρα είναι υποχρεωμένο βάσει του νόμου των λατομείων "περί 
προστασίας του περιβάλλοντος " να την καταβρέχει. Έτσι η πέτρα που εισέρχεται στο εργοστάσιο 
και ξεφορτώνεται σε κλειστό αποθηκευτικό χώρο δεν δημιουργεί προβλήματα σκόνης στο 
περιβάλλον.Η υγρασία που περιέχεται σ' αυτήν λόγω καταβρέγματος φθάνει σε ποσοστό 0,02 % 
και στους χειμερινούς μήνες 0,06% . 
Η απαιτούμενη ποσότητα πέτρας (CaC03) φθάνει περίπου τους 67 tn/ημέρα. Για την μεταφορά 
αυτής από τον χώρο του λατομείου στο εργοστάσιο, χρησιμοποιείται φορτηγό αυτοκίνητο 
χωρητικότητας 15 tn και συνεπώς πραγματοποιούνται περίπου 6 -7 δρομολόγια ανά ημέρα. 
β) Μεταφορά της πέτρας στην ασβεστοκάμινο με κλειστή μεταφορική ταινία 
γ) Καμίνευση της πέτρας (CaC03) στην ασβεστοκάμινο, όπου πραγματοποιείται μετατροπή του 
CaC03 σε CaO, σύμφωνα με την παρακάτω χημική αντίδραση : 
Κατά την διαδικασία ασβεστοποίησης, ο ασβεστόλιθος (CaCo3) πυρώνεται σε θερμοκρασία 900 -
1100 °C, ελευθερώνεται CO2 και παράγεται ο ασβέστης ( CaO). 
CaCO3 + θερμότητα ·2CaO + CO2 
Η διαδικασία είναι η εξής: 
Η ασβεστοκάμινος είναι ένας διπλός κάθετος θάλαμος που χρησιμοποιεί σύστημα ανακύκλωσης 
του αέρα για την προθέρμανση του ψυχρού αέρα καύσης. Το σύστημα χρησιμοποιείται για 
εξοικονόμηση ενέργειας. Η αντίδραση ασβεστοποίησης γίνεται εναλλακτικά στον ένα ή στον άλλο 
θάλαμο σε παράλληλη ροή με τον προθερμασμένο αέρα καύσης. Όταν στον πρώτο θάλαμο η 
ασβεστοποίηση έχει περατωθεί ο δεύτερος θάλαμος ο οποίος έχει ήδη πληρωθεί με νέο 
ασβεστόλιθο θερμαίνεται με τα ήδη ζεστά καυσαέρια του πρώτου θαλάμου εξοικονομώντας 
ενέργεια. Η παράλληλη ασβεστοποίηση επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση των θερμίδων του 
καυσίμου χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα προϊόντος λόγω υπερψησίματος. Η ψύξη της 
ασβέστου γίνεται κατά την εκφόρτωση με αέρα ο οποίος εμφυσάται από κάτω προς τα πάνω στις 
εξόδους του προϊόντος. Η παραγόμενη άσβεστος αποθηκεύεται σε σιλό συνολικής χωρητικότητας 
800 m3. Ο ασβεστόλιθος διαστάσεων από 40 έως 80 mm τροφοδοτείται με αναβατόριο σε θάλαμο 
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που λειτουργεί ως πύργος προθέρμανσης. Στον χώρο αυτόν εισέρχονται τα θερμά αέρια του 
κλιβάνου όπου γίνεται η ανταλλαγή της θερμότητας μεταξύ του ασβεστόλιθου και των θερμών 
καυσαερίων τα οποία ψύχονται στους 100°C και στην συνέχεια οδηγούνται στο κυκλώνα προς 
αποκονίωση. Από την στοιχειομετρία της αντίδρασης 

CaCo3 CaO + CO2 
προκύπτει ότι για την παραγωγή 56 gr. ασβέστη απαιτούνται 42 Kcal ή 42*1000/56 = 750 kcal. 
Λόγω των απωλειών υπολογίζεται ότι 870 kcal περίπου είναι αρκετά για την απομάκρυνση του 
CO2 του ασβεστόλιθου. 
 Το μέγεθος της ασβεστοκαμίνου αυτής, σύμφωνα με την μελετητήρια εταιρεία, ενδείκνυται για 
ημερήσια παραγωγή έως 250 tn άσβεστου, ο τύπος της είναι κατακόρυφος, δύο θαλάμων καύσης, 
ορθογωνικής διατομής. 
Η διαδικασία παραγωγής ασβέστη σε ασβεστοκαμίνους αυτού του τύπου είναι βηματική και κατά 
συνέπεια, μπορεί θεωρητικά να θεωρηθεί ασυνεχής. Συγκεκριμένα, η καύση ξεκινάει στον πρώτο 
θάλαμο και διαρκεί ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. 
 

 

Σχήμα 5: Υψικάμινος μονάδας 

Από την άλλη πλευρά, το ποσό θερμότητας το οποίο εκλύεται από τα καυσαέρια στην ζώνη 
προθέρμανσης της υψικαμίνου είναι πολύ μεγαλύτερο από την ποσότητα η οποία απορροφάται 
από τον ασβεστόλιθο. Εξαιτίας αυτής της κατάστασης στην παραδοσιακή υψικάμινο ασβέστη, 
καταναλώνουμε θερμίδες για προθέρμανση του αέρα καύσης, ενώ τα καυσαέρια βγαίνουν από 
την υψικάμινο απορροφώντας ένα μεγάλο ποσό θερμότητας. Σε συνάρτηση με την παροχή 
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καυσίμου στο χαμηλότερο σημείο της υψικαμίνου (τέλος ζώνης καύσης) προκαλεί υπερθέρμανση 
και παραψήσιμο του ασβέστη μειώνοντας την «ζωή» της πυροδομής. 
Η υψικάμινος απαλείφει όλα τα παραπάνω προβλήματα, εφ’ όσον ο αέρας καύσης 
προθερμαίνεται στα υψηλότερα σημεία της υψικαμίνου (περιοχή υψηλής θερμότητας). 
Ο ασβεστόλιθος μετακινούμενος προς τα κάτω, από την ζώνη φόρτωσης της υψικαμίνου προς την 
ζώνη ψύξης, μετατρέπεται βαθμιαία σε ασβέστη, μειώνοντας την ικανότητα και την ταχύτητα 
απορρόφησης θερμίδων. 
Ο ψεκασμός του καυσίμου και το σύστημα κατανομής στην εγκάρσιας τομής περιοχή της 
υψικαμίνου, επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας φλόγιστρα (lances) τοποθετημένα μέσα στον 
ασβεστόλιθο τα οποία επιτρέπουν την χρήση διαφόρων ειδών καυσίμου Η ανάκτηση θερμότητας 
χρησιμοποιώντας το σύστημα ανάπλασης, μπορεί να εξαγάγει τα καυσαέρια από την υψικάμινο 
σε χαμηλή θερμοκρασία και η περισυλλογή της σκόνης, που βρίσκεται μέσα τους, να γίνεται με 
απλά φίλτρα περισυλλογής σκόνης. 
Το ψήσιμο με παράλληλη ροή του ασβεστόλιθου και το σύστημα ανάπλασης της θερμότητας 
δημιουργούν μια βιομηχανική παραγωγή ασβέστη με την καλύτερη ποιότητα και την χαμηλότερη 
κατανάλωση. 
 

 

Σχήμα 6: Χαρακτηριστικα Υψικάμινου 
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Για την καύση των στερεών αποβλήτων η εγκατάσταση αποτελείται από οκτώ όμοιους κασυτήρες 
με πίεση άερα 10 atm. Tα δε γεωμετρικά χαρακτηριστικά του χώρου καυσεως είναι 
35cm*60*cm*50cm. 
Στάδια παραγωγικής διαδικασίας 
Σαν πρώτη φάση αναφέρεται η προσκόμιση πρώτης ύλης (ασβεστόλιθου) και καυσίμου, η οποία 
συμπληρώνεται από την αποθήκευση και διευθέτησή τους. 
Συγκεκριμένα, ο ασβεστόλιθος διαμετρήματος 40 - 80 mm μεταφέρεται με φορτηγά αυτοκίνητα 
από λατομείο της περιοχής και αποθηκεύεται στο σιλό αποθήκευσής του.Από το σιλό που 
αναφέρθηκε παραπάνω και με την χρήση ενός κάδου ανύψωσης η πρώτη ύλη (ασβεστόλιθος) 
μεταφέρεται στην κορυφή της ασβεστοκαμίνου. 
Σημειώνεται εδώ ότι το υλικό που ανεβαίνει είναι ζυγισμένο και η ποσότητα του έχει 
προσδιοριστεί από το σύστημα αυτόματου ελέγχου της εγκατάστασης. 
Ο μηχανισμός πλήρωσης της ασβεστοκαμίνου που λειτουργεί στην κορυφή της, εξασφαλίζει την 
τροφοδοσία των θαλάμων καύσης, σύμφωνα με τις εντολές που έχει λάβει από το σύστημα 
αυτόματου ελέγχου. 
Στην συνέχεια τροφοδοτούνται τα ακροφύσια (μπέκ) καύσης με καύσιμο, παροχή αέρα καύσης 
και έναυση. 
Ο αέρας καύσης προέρχεται από τρεις φυσητήρες (blowers), δύο από τους οποίους έχουν 
ρυθμιζόμενη παροχή, ώστε να είναι δυνατό να ρυθμίζεται η καύση ανάλογα με το πρόγραμμα 
παραγωγής. 
Η έξοδος του προϊόντος (CaO), γίνεται κατά βήματα, σε παρτίδες των 1400 kg, περίπου. Το προϊόν 
που εξέρχεται συγκεντρώνεται σε μία χοάνη, στο κάτω μέρος της ασβεστοκαμίνου, όπου 
παραμένει και ψύχεται με την βοήθεια του αέρα. Μετά την ψύξη, το προϊόν είναι έτοιμο για 
χρήση. 
Ο αέρας της ψύξης προέρχεται από δύο φυσητήρες (blowers), ένας από τους οποίους είναι 
ρυθμιζόμενης παροχής. Τα καυσαέρια που προκύπτουν εξέρχονται από την καμινάδα και 
οδηγούνται σε αυτοκαθαριζόμενο σακκόφιλτρο για την κατακράτηση των σωματιδίων που 
μεταφέρουν. 
Η θερμοκρασία των καυσαερίων κατά την έξοδό τους είναι 80 - 120°C. 
Η πλήρωση των σιλό γίνεται με κάδο ανύψωσης, ο οποίος τροφοδοτεί το ένα σιλό απ’ ευθείας και 
τα άλλα δύο μέσω δονούμενων κόσκινων. 
Στο κάτω μέρος των σιλό υπάρχουν θυρίδες εκφόρτωσης, από τις οποίες γίνεται φόρτωση 
φορτηγών αυτοκινήτων για μεταφορά του προϊόντος στο εμπόριο. 
Η τροφοδοσία του καύσιμου γίνεται με μια σειρά από 8 φλόγιστρα (lances) σε κάθε shaft είτε 
πρόκειται για αέριο καύσιμο (LPG) είτε για στέρεο καύσιμο (Pet-Coke). Κατά την διάρκεια καύσης 
στο shaft 1, ανοίγει η βαλβίδα παροχής καύσιμου προς το shaft 1 κλείνει η βαλβίδα ψύξης των 
φλόγιστρων, ενώ στο shaft 2 κλείνει η βαλβίδα παροχής καύσιμου και ανοίγει η βαλβίδα ψύξης 



 

Σελίδα | 28  

 

των φλόγιστρων. Ο αέρας ψύξης των lances δίνεται από ογκομετρικό φυσητήρα (blower lances 
cooling) και είναι πολύ σημαντικός έτσι ώστε να μην καούν τα φλόγιστρα. 
 

 

 

Κατά την διάρκεια εναλλαγής κορμών γίνεται φόρτωμα και ξεφόρτωμα της υψικαμίνου. Σε αυτό 
το στάδιο η υψικάμινος πρέπει να βρίσκεται σε αποσυμπίεση γι' αυτό ο αέρας καύσης και ο 
αέρας ψύξης στέλνονται έξω από την υψικάμινο με την βοήθεια βαλβίδων εκτόνωσης. 
Ο παραγόμενος άσβεστης εξάγεται από τα συρτάρια (drawers) και αυτό εξασφαλίζει ρυθμιζόμενη 
εξαγωγή και ομοιόμορφο κατέβασμα της στήλης του υλικού μέσα στα δυο shaft όταν η 
υψικάμινος βρίσκεται υπό πίεση ο άσβεστης συλλέγεται σε δυο αεροστεγείς χοάνες και 
εκφορτώνεται σε μια υποκείμενη χοάνη (όταν η υψικάμινος δεν βρίσκεται υπό πίεση) μέσω των 
βαλβίδων εξαγωγής άσβεστη (quicklime discharge valve).Τα συρτάρια εξαγωγής ελέγχονται από 
υδραυλικού κυλίνδρους και η ταχύτητα τους ρυθμίζεται με ρύθμιση της ποσότητας λαδιού προς 
τους κυλίνδρους. 
Η υψικάμινος είναι εξοπλισμένη με δυο δείκτες στάθμης (kiln levels) έναν για κάθε shaft που 
μετρούν την μεταβολή της στάθμης σε κάθε κύκλο και είναι πολύ σημαντικά για την λειτουργία 
της υψικαμίνου για να μπορούμε να έχουμε καλύτερη εξαγωγή του άσβεστη (τα συρτάρια 
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εξαγωγής είναι άμεσα συνδεδεμένα με τους δείκτες στάθμης).όπως και στα συρτάρια οι δείκτες 
στάθμης ελέγχονται από υδραυλικούς κυλίνδρους και η ταχύτητα τουςανεβάσματος και 
κατεβάσματος) ρυθμίζεται με ρύθμιση της ποσότητας του λαδιού προς τους κυλίνδρους. 
Ο παραγόμενος άσβεστης που εξάγεται από την υψικάμινο μέσω ενός συστήματος δονητών 
αδειάζετε σε ένα κουβά (skip), και μεταφέρεται στο σιλό προϊόντος. Το υλικό αφού φτάσει στο 
υψηλότερο σημείο των σιλό αδειάζει το υλικό σε μια χοάνη συλλογής. Σε αυτό το σημείο έχουμε 
δυο δυνατότητες επιλογής σιλό και αυτό γίνεται βάσει της ποιότητας του παραγόμενου άσβεστη. 
Από το κοσκίνισμα έχουμε την δυνατότητα να πάρουμε δυο κλάσματα με κοκκομετρία 
διαφορετική. Όλες οι προαναφερόμενες βαλβίδες (υδραυλικές) ανοίγουν ή κλείνουν με την 
βοήθεια λαδιού από το υδραυλικό δίκτυο ενώ οι πνευματικές βαλβίδες ανοιγοκλείνουν με την 
βοήθεια πεπιεσμένου αέρα που παίρνουμε από δυο κομπρεσέρ. 
 
Βασικά λειτουργικά στοιχεία που ρυθμίζουν την ημερήσια παραγωγή: 
Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την δυναμικότητα της ασβεστοκαμίνου είναι: 

• Η επιφάνεια της εγκάρσιας διατομής του θαλάμου καύσης 
• Η παροχή πρώτης ύλης (ασβεστόλιθου) 
• Η ταχύτητα εξαγωγής του προϊόντος (ασβέστη) 
• Η παροχή αέρα καύσης 
• Η παροχή καυσίμου 
• Η ποιότητα και το μέγεθος του χρησιμοποιούμενου ασβεστόλιθου 

δ) Μεταφορά με ειδικούς κουβάδες της παραγόμενης άσβεστου (CaO) στα σιλό αποθήκευσης 
έτοιμου προϊόντος. Η διακίνηση γίνεται σε κλειστό χώρο. 
ε) Διάθεση έτοιμου προϊόντος. 
 

Πίνακας 3: Ποσότητες παραγόμενων προϊόντων - ισοζύγια μάζας 

ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΕΤΡΑΣ 

(tn/ημέρα) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 
(tn/ημέρα) 

Παραγωγή ασβέστης 67 40 

 

-Παραγωγή ασβεστοπολτού 

Μεγάλο ποσοστό της ψημμένης πέτρας την επεξεργαζόμαστε για παραγωγή ασβεστοπολτού. Ο 
ασβεστοπολτός παράγεται με την ανάμειξη ψημμένου ασβέστη με το νερό.Στη διαδικασία 
παραγωγής χρησιμοποιούμε ειδικά μηχανήματα, βαρέλα, κόσκινα υψηλής κοκκομετρίας, 
ανακύκλωσης νερού, αυτοματοποιητή αναλογίας ασβέστη-νερού έτσι ώστε να έχουμε τη 
καλύτερη δυνατή πλαστικότητα, λέυκανση και απόδοση του προιόντος 
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O άνυδρος ασβέστης(ένα μέρος) ξεφορτώνεται μέσα στο σιλό της αποθήκευσης και στη συνέχεια 
μεταφέρεται με μεταφορική ταινία μέσα στη περιστρεφόμενη βαρέλα η οποία  έχει ποσότητα 
νερου τριπλάσια του βάρους του άνυδρου ασβέστη. Η σβέση της ασβέστου είναι ισχυρή 
εξωθερμικά αντίδραση  
 
CaC0+Η2O—►Ca(OΗ)2 +15 Κcal 
 
που συνοδεύεται από ισχυρό κοχλασμό και πυκνούς υδρατμους.Δεδομένου ότι το κολλοειδές 
υδροξείδιο της ασβέστου σχηματίζεται με πολύ ταχύτερο ρύθμό από ότι το κρυσταλλικό Ca(OΗ)2 , 
επιδιώκεται η ταχύτερη δυνατή σβέση του ασβέστη,πράμα που επιτυγχάνεται με τη συνεχή 
ανάδευση της βαρέλας ενώ με την ανάδευση εκτός από την καλύτερη ανάμιξη των 
αντιδρώντων(ασβέστη και νερού)διατηρείται η θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα. 
Στη συνέχεια το γάλα της ασβέστου που παράγεται πέφτει στο α’ κόσκινο  όπου γίνεται η πρώτη 
διαλογή και όπου συγρατούνται μεγαλύτερα  κομμάτια της ασβέστου που δε διασπάστηκαν. Αυτά 
τα κομμάτια μαζί με τά ανοπτα και υπερψημένα κομμάτια , συγκέντρώνονται σε σωρούς σε 
ανοιχτό χώρο όπου αφήνονται να προσβληθούν αργά από την υγρασία του περθβαλλόντος και 
χρησιμοποιούνται σαν υλικά κατώτερης ποιότητας. 
Στη συνέχεια το γάλα της ασβέστου διοχετεύεται στο τριβείο με σφυριά όποθ θραύονται τα 
χοντρότερα κομμάτια κομμάτια και στη συνέχεια για καλύτερο αποτέλεσμα, κοσκινίζονται στο 
β΄κόσκινο. 
Το τελικό γάλα  ασβέστου οδηγείται μέσω αντλίας στους λάκκους ωρίμανσης όπου παραμένει για 
20 ημέρες για φύρανση.Η φύρανση αποσκοπεί στη απομάκρυνση των άσβεστων κομματιών και 
την αύξηση της πλαστικότητας του πολτού. 
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
Το πυρηνόξυλο το οποίο είναι ένα στερεό καύσιμο, το οποίο με τις ιδανικότερες εγκατστάσεις 
φθάνει στο εργοστάσιο με ποσοστό υγρασίας 14-15& περίπου, είναι δε γνωστή η ιδότητα του να 
απορροφά την υγρασία από το περιβάλλον ακόμη και από την ατμόσφαιρα. Το πυρηνόξυλο εχει 
διάσταση μεγαλύτερη και τα σπάμε σε σπαστήρα.Ο σπαστήρας βρίσκεται σε στεγασμένο και 
κλειστό χώρο. Ό χώρος στον οποίο ρίπτεται το πυρηνόξυλο αρχικά είναι στεγασμένος.Η μεταφορά 
του πυρηνόξηλου στο σιλό αποθήκευσης γίνεται με κλειστή μεταφορική ταινία. 
Από το σιλό αποθήκευσης με την βοήθεια αποροφητήρα και θερμού αέρα  που τροφοδείται από 
τον εναλλάκτη αέρος-απαερίων καμίνευσης, το ξηραμένο πυρηνόξυλο οδηγείται σε κκλειστό 
δίκτυο στις 8 «μπούκες τροφοδοσίας».Η ποσότητα πηρυνόξυλου ρυθμόζεται από την τροφοδοσία 
των σιλό αποθήλευσης. 
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6.2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΩΝ, ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

Οι κύριες  εγκατστάσεις της μονάδας  περιλαμβάνουν το κεντρικό κυρίως συγκρότημα  στο όποιο 
υπάρχουν οι χώροι παραγωγής του άνυδρου ασβέστη και ασβεστοπολτού  και συγκεκριμμένα 
είανι οι εξής χώροι μαζί με τους βοηθητικούς. 
 

1. Γραφεία  43,84 τ.μ 
2. Γραφεία παλαιά 54,84 τ.μ. 
3. Γεφυροπλάσριγγα 38,50 τ.μ 
4. Ασβεστοκάμινος παλιά με υπόστεγα(εκτός λειτουργίας) 130 τ.μ 
5. Αποθηκευτικός χώρος βιοκαυσίμου 627 τ.μ 
6. Υποσταθμός ΔΕΗ 36 τ.μ 
7. Ασβεστοκάμινος με υπόστεγα 172,28 τ.μ 
8. Τμήμα παλαιάς πρόχειρης αγροτικής αποθήκης(υπο κατεδάφιση) 184 τ.μ 
9. Υπόστεγο 100 τ.μ 
10. Ορύγματα αποθήκευσης ασβεστοπολτού 100 τ.μ 
11. Χώροι περισσυλογής και επανάχρησης νερού 195 τ.μ 
12. Ανοιχτός χώρος αποθήκευσης πρώτης ύλης 700 τ.μ 
13. Βάσεις μεταφορικής ταινίας παλαιές(εκτός λειτουργίας) 
14. Silo τροφοδοσίας  πρώτης ύλης 
15. Αντλία νερού θδρομαστίας 1’’ μέσω των ορυγμάτων 
16. Silo-ταινία μεταφοράς-σπαστήρας βιοκαυσίμου 
17. Silo μεταλλικό τροφοδοσίας  ασβεστοπολτού σε σακούλες 

 

6.3. ΚΑΤΆ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

6.3.1 Τεχνική περιγραφή των κτιριακών έργων 

Το  γήπεδο των εγκατστάσεων της μονάδας έχει εμβαδό 12.338,83 τ.μ.Οι  υφιστάμενες κτιριακές 
εγκαταστάσεις συνολικού εμβαδού 2.381,46τ.μ περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 

Α.Στοιχεία Δόμησης (συμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα του γηπέδου) 
 

 Συντελεστής δόμησης :0,9 
 Απόσταση από τα όρια γηπέδου:10,00μ. 
 Ποσοστό  μέγιστης κάλυψης:30% 
 Ελάχιστο εμβαδό γηπέδου:4.000 τ.μ 

 

6.3.2 Συνδέσεις με οδικό δίκτυο και δίκτυα υποδομών. 

Ο δρόμος πρόσβασης στην μονάδα είναι ασφαλτοστρωμένος αποτελεί μέρος του ευρύτερου 
οδικού δικτύου της περιοχής. 
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6.3.3 Χώροι στάθμευσης 

Για την πραγματοποίηση της εκφόρτωσης των πρώτων υλών έχει υλοποιηθεί πλησίον του χώρου 
της μονάδας, χώρος στάθμευσης. Ο χώρος  έχει κατάλληλες διαστάσεις για να γίνεται η απόθεση 
των πρώτων υλών από τα φορτηγά στην αποθήκη. Η επιφάνεια είναι ασφαλτοστρωμένη με 
θραυστό υλικό 3Α. 
 
6.3.4 Τεχνική περιγραφή μηχανολογικών εγκαταστάσεων 

Αναλυτικά   ο μηχανολογικός εξοπλισμός της μονάδας είναι ο παρακάτω: 

 

Πίνακας 4: Ισχύς υφιστάμενου μηχανολογικού εξοπλισμού 

 

Α/Α ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Κινητήρια 

Ισχύς (Hp) 

 

Αρ.Τεμαχίων 

Θερμική 
Ενεργεια 

1. ΔΟΝΗΤΗΣ-ΜΤΑΦΟΡΕΑΣ 5,00  

1 

- 

2. ΔΟΝΗΤΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ 5,00  

1 

- 

3. ΕΚΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 2,00  

1 

- 

4. ΜΥΛΟΣ 50,00  

1 

- 

5. ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ(ΥΛ.) 15,00  

1 

- 

6. ΕΚΦΟΡΤΙΣΤΕΣ 16,00  

2 

 

7. ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ(ΥΛ.) 40,00  

8 

- 

8. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ -  

1 

- 

9. ΑΝΕΜΝΙΣΤΗΡΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 65,00  

1 

- 

10. ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ -  

1 

- 

 

11. 
ΣΙΛΟ -  

1 

- 

12. ΚΟΧΛΙΑΣ 8,00  

1 

- 

13. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 3,00  

1 

- 

14. ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΗΡΑΣ 15,00  

1 

- 
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15. ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟΥ 50,00  

1 

- 

16. ΚΟΧΛΙΑΣ ΤΡΟΦ.ΠΥΡΗΝΑ 2,00  

1 

- 

17. ΣΙΛΟ          -  

1 

- 

18. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 3,00  

1 

- 

19. ΣΙΛΟ -  

1 

- 

20. ΑΝΑΜΕΙΚΤΗΡΑΣ 6,00  

6 

- 

21. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 3,00  

3 

- 

 ΣΥΝΟΛΟ  288  - 

 

H ιπποδύναμη των μηχανημάτων ανέρχεται σε συνολική ισχύ 288Hp ενώ δεν υπάρχει θερμική 
νεργεια και σύμφωνα με τημ υπ.αρίθμ.ΔΒ/Φ14.578/1763/7-11-2000 άδεια λειτουργίας του 
εργοστασίου. 
 
6.3.5 Συνολική εκτίμηση της επιφάνειας ανά χρήση 

Η συνολικήκάλυψη επιφάνειας εδάφους από δομικά στοιχεία,αναμένεται να είναι συνολικά 
2.381,46 τ. μ. και αναλυέται παρακάτω ανα χρήση: 

1. Γραφεία  43,84 τ.μ 
2. Γραφεία παλαιά 54,84 τ.μ. 
3. Γεφυροπλάσριγγα 38,50 τ.μ 
4. Ασβεστοκάμινος παλιά με υπόστεγα(εκτός λειτουργίας) 130 τ.μ 
5. Αποθηκευτικός χώρος βιοκαυσίμου 627 τ.μ 
6. Υποσταθμός ΔΕΗ 36 τ.μ 
7. Ασβεστοκάμινος με υπόστεγα 172,28 τ.μ 
8. Τμήμα παλαιάς πρόχειρης αγροτικής αποθήκης(υπο κατεδάφιση) 184 τ.μ 
9. Υπόστεγο 100 τ.μ 
10. Ορύγματα αποθήκευσης ασβεστοπολτού 100 τ.μ 
11. Χώροι περισσυλογής και επανάχρησης νερού 195 τ.μ 
12. Ανοιχτός χώρος αποθήκευσης πρώτης ύλης 700 τ.μ 
13. Βάσεις μεταφορικής ταινίας παλαιές(εκτός λειτουργίας) 
14. Silo τροφοδοσίας  πρώτης ύλης 
15. Αντλία νερού υδρομαστίας 1’’ μέσω των ορυγμάτων 
16. Silo-ταινία μεταφοράς-σπαστήρας βιοκαυσίμου 
17. Silo μεταλλικό τροφοδοσίας  ασβεστοπολτού σε σακούλες 
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6.3.6 Περιγραφή των χώρων  αποθήκευσης της μονάδας 

Το στερεό καύσιμο  εισέρχεται στην επειχήρηση χύδην και συκευασμένο και αποθηκεύεται σε 
ειδικα διαμορφωμένο χώρο ενώ το νερό που προκύπτει από τις πλύσεις αποθηκευέται σε  χώρους 
περισυλλογής και επαναχρησιμοποίησης νερου (εδαφοδεξαμενές) και επαναχρησιμοποείται  με 
τη βοήθεια αντλίας για τη σβέση του ασβεστοπολτού.Συγκεκριμμέμα υπάρχουν τέσσερις  (4) 
χώροι περισυλλογής και επαναχρησιμοποίησης νερου,  βάθους η κάθε μία 2 m και συνολικής 
επιφάνειας 195 τ.μ. είναι στεγανωμένοι με υγρή άμμο για να αποτραπεί  η ταχεία εξάτμιση του 
νερου. 
Η εκφόρτωση πρώτης ύλης γίνεται σε κλειστό αποθηκευτικό χώρο. Στη συνέχεια, ο ασβεστόλιθος 
οδηγείται σε μύλο όπου θρυματίζεται στο απαιραίτητο μέγεθος,Η θρυμματισμένη πέτρα 
μεταφέρεται μέσω μεταφορικής ταινίας σε κόσκινο,όπου τα μεγάλα κομάτια διαχωρίζονται και 
ανακυκλώνονται, ενώ αυτά που διαπερνούν, διοχτεύονται και αποθηκευόνται σε σιλό. Στη βάση 
του πυθμένα του σιλό είναι εγκατεστημένοι εκφορτιστές, οι οποίοι εκφορτίζουν την α’ ύλη στην 
επιθυμητή ποσότητα.Η ποσήτα στερεού καυσίμου είσερχεται στη μονάδα συσκευασμένη ενώ 
μερος αποθηκέυεται χυδην σε κλειστό χώρο επιφάνειας 627τ.μ.  
 
6.3.7  Σύστημα ψύξης, κλιματισμού, πυρόσβεσης κ.λπ 

Δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις  ψύξης  στην μονάδα.Υπάρχει μόνο ένα κλιματιστικό στο γραφείο 
προσωπικού της μονάδας. 
 

Σύστημα πυρόσβεσης 

Η Εγκατάσταση έχει πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας με Αρ. Πρωτ 1237Φ.701.4   σε 
ισχύ εως 19-3-2020. Και έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Φ15/ιοκ. 
1589/104/30-1-2006 (ΦΕΚ Β’ 90)  την Μελέτη Πυροπροστασίας με αριθμό Γ’ 238 που έχει 
κατατεθεί στην Π.Υ. Λάρισας 
Η Βιομηχανία – αποθήκη κατατάσεται στην κατηγορία μικρου κινδύνου  ΚΑ- 33Υπάρχει δίκτυο 
πυρόσβεσης με 2 Πυροσβεστικές φωλιές. Μια τοποθετημενη πλησίον της αποθήκης καυσίμου 
βιομάζας και μια στον ασβεστοκάμινο. 
Η Αποθήκη καυσίμου βιομάζας προστατευται και από δύο πυροσβεστήρες Pa6.Στο χώρο του 
υποσταθμού υπάρχει πυροσβετήρας Διοξειδίου του άνθρακα (CO2) 5 kgr όπως και στο χώρο του 
ηλεκτρικού πίνακα. Στα γραφεία έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με την μελέτη δυο πυροσβεστήρες 
Pa6 και υπάρχει και η σήμανση της εξόδου.Συνολικά στο χώρο υπάρχουν 8 πυροσβεστήρες Pa6  
και 2 διοξειδίου του άνθρακα (CO2). 
 
6.4 ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. 

Δε πρόκειται να γίνει καμία κτιριακή επέκταση. 

 

 



 

Σελίδα | 35  

 

6.5 ΦΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

6.5.1  Αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας 

-Παραγωγή άνυδρου ασβέστη 

Η πέτρα (ασβεστόλιθος, CaC03), η οποία παραλαμβάνεται από την εταιρεία, έχει ελάχιστη 

διάσταση 9 cm και μέγιστη 18 cm και χρησιμοποιείται αμέσως με την μορφή την οποία 

παραλαμβάνεται. 

Το λατομείο που προμηθεύει την πέτρα είναι υποχρεωμένο βάσει του νόμου των λατομείων "περί 

προστασίας του περιβάλλοντος " να την καταβρέχει. Έτσι η πέτρα που εισέρχεται στο εργοστάσιο 

και ξεφορτώνεται σε κλειστό αποθηκευτικό χώρο δεν δημιουργεί προβλήματα σκόνης 

στρπεριβάλλον.Η υγρασία που περιέχεται σ' αυτήν λόγω καταβρέγματος φθάνει σε ποσοστό 0,02 

% και στους χειμερινούς μήνες 0,06% . 

Η απαιτούμενη ποσότητα πέτρας (CaC03) φθάνει περίπου τους 67  tn / ημέρα. Για την μεταφορά 

αυτής από τον χώρο του λατομείου στο εργοστάσιο, χρησιμοποιείται φορτηγό αυτοκίνητο 

χωρητικότητας 15 tn και συνεπώς πραγματοποιούνται περίπου 6 -7 δρομολόγια ανά ημέρα. 
β) Μεταφορά της πέτρας στην ασβεστοκάμινο με κλειστή μεταφορική ταινία 

γ) Καμίνευση της πέτρας (CaC03) στην ασβεστοκάμινο, όπου πραγματοποιείται μετατροπή του 

CaC03 σε CaO, σύμφωνα με την παρακάτω χημική αντίδραση : 
 

CaC03 —►CaO + C02  

 67tn          40 tn   27tn 

Η θερμοκρασία που επιτυγχάνεται εντός της ασβεστοκαμίνου φθάνει περίπου τους 1200 -1500 °C. 
δ) Μεταφορά με ειδικούς κουβάδες της παραγόμενης άσβεστου (CaO) στο σιλό αποθήκευσης 

έτοιμου προϊόντος. Η διακίνηση γίνεται σε κλειστό χώρο. 
ε) Διάθεση έτοιμου προϊόντος. 
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 67tn CaC03                            Σιλό τροφοδοσίας Α ύλης 

 

 

                                               Κλειστή μεταφορική ταινία 

                                                                        

                                                             

                                                Ασβεστοκάμινος                        27tn C02    

 

 

                                                 Σιλό αποθήκευσης                      40 tn CaC03 

                                                   Έτοιμου προιόντος   

 

 

-Ισοζύγιο μάζας 
Από το αρχικό βάρος ασβεστόλιθου, 56,03% είναι CaO και 43,97% CO2. 
‘Aρα 67tn ασβεστόλιθου/ημέρα*0,56%=40tn άνυδρου ασβέστη από τα οποία 10tn 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ασβεστοπολτού. 
 

Πιν.1.Φυσικές ιδιότητες ασβεστόλιθου 

Μοριακό βάρος 100,9 

Θερμοκρασία διάσπασης(ΟC) 898 

Σκληρότητα 3,0 

CaO 56,03 

CO2 43,97 

 

Η κεκαυμένη άσβεστος, είναι υλικό με πολύ μεγάλο πορώδες (μέχρι και 55% του αρχικού όγκου). 
Η απαιτούμενη ποσότητα θερμότητας ανέρχεται περίπου στις 425 Kcal/Kg CaCo3, ή στις 760 
Kcal/Kg κεκαυμένης ασβέστου. Όταν η πύρωση γίνεται περίπου στη θερμοκρασία διασπάσεως, η 
κεκαυμένη άσβεστος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη λεπτότητα των τεμαχιδίων (κρυσταλλίτες του 
CaO), το μικρότερο φαινόμενο βάρος και τη μεγαλύτερη εσωτερική επιφάνεια. 
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-Παραγωγή ασβεστοπολτού 
Ο άνυδρος ασβέστης(10tn) ξεφορτώνεται μέσα στο σιλό της αποθήκευσης και στη συνέχεια 
μεταφέρεται με την μεταφορική ταινία, μέσα στην περιστρεφόμενη βαρέλα (Σχ.4.6 ε), η οποία 
έχει ποσότητα νερού τριπλάσια του βάρους του άνυδρου ασβέστη. 
Η κεκαυμένη άσβεστος έχει μεγάλη χημική συγγένεια με το νερό και εξ αιτίας του υψηλού 
πορώδους,το οποίο δημιουργείται στους τύπους ταχείας και ημιταχείας σβέσης, μπορεί να 
προσλαμβάνει νερό (ενυδάτωση) με έκλυση υψηλής ποσότητας θερμότητας (275 cal/g) ,κατά την 
αντίδραση : 

CaO + H2O  Ca(OH)2+15,6 Kcal 
Την αντίδραση της ενυδάτωσης του CaO, ονομάζουμε σβέση. 
Η σβέση της ασβέστου είναι ισχυρή εξώθερμη αντίδραση και συνοδεύεται από ισχυρό κοχλασμό 
και πυκνούς υδρατμούς. Η παραγόμενη θερμότητα είναι τόσο μεγάλη, ώστε η θερμοκρασία 
μπορεί να φθάσει τους 200°C .Τότε παρατηρείται το εξής φαινόμενο: 
Τα κομμάτια του ασβέστη διογκώνονται ώσπου να διπλασιασθούν ή και να τριπλασιαστούν 
ακόμα, όταν έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε οξείδιο του ασβεστίου. Στη συνέχεια θραύονται και 
τελικά μετατρέπονται σε σκόνη. 
Δεδομένου ότι το κολλοειδές υδροξείδιο της ασβέστου σχηματίζεται με πολύ ταχύτερο ρυθμό από 
ότι το κρυσταλλικό Ca(OH)2, επιδιώκεται η ταχύτερη δυνατή σβέση του ασβέστη, πράγμα που 
επιτυγχάνεται με τη συνεχή ανάδευση της βαρέλας (2 στρ/λεπτό). Επιπλέον πραγματοποιείται 
καλύτερη ανάμιξη των αντιδρώντων (ασβέστη και νερού), διατηρώντας έτσι και τη θερμοκρασία 
σε υψηλά επίπεδα. 
Το νερό που περισσεύει βράζει και εξατμίζεται ή όλο ή ένα μέρος του. Επομένως μπορεί να 
προκληθούν πολύ σοβαρά εγκαύματα στους εργάτες που ασχολούνται με την εργασία του 
σβησίματος, αν δεν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προφυλάξεως. 
Ανάλογα με τη θερμοκρασία πυρώσεως ,η σβέση είναι ταχεία ή βραδεία και τα ένυδρα της 
ασβέστου Ca(OH)2 λεπτόκοκκα ή χονδρόκοκκα (Σχ 1.17). 
Διά της υγρής φάσεως (νερό), γίνεται ο σχηματισμός των ένυδρων του CaO Τα ιόντα του 
ασβεστίου (Ca++) και του υδροξειδίου (OH-) σχηματίζονται κατά τη διάλυση του CaO στο νερό και 
στη συνέχεια μετά τον υπερκορεσμό του διαλύματος ,αρχίζει η κρυστάλλωση του Ca(OH)2. Με την 
άσβεστο ταχείας σβέσεως, όταν ο υπερκορεσμός είναι υψηλός, σχηματίζεται ένας μεγάλος 
αριθμός κρυσταλλικών σπερμάτων και η ταχύτητα της ανάπτυξης των κρυσταλλιτών είναι μικρή 
(λεπτόκοκκα τεμαχίδια). Αντιθέτως με την άσβεστο βραδείας σβέσεως, ο υπερκορεσμός είναι 
χαμηλός, με αποτέλεσμα να σχηματίζεται ένας μικρός αριθμός κρυσταλλικών σπερμάτων. Αυτά 
έχουν μεγάλη ταχύτητα ανάπτυξης και συσωματούνται σε χονδρόκοκκους κρυσταλλίτες, με 
αποτέλεσμα τα τεμαχίδια της υδρασβέστου να είναι χονδρόκοκκα. 
Η αντίδραση της ενυδάτωσης γίνεται ταυτόχρονα σε όλη τη μάζα του CaO, αφού οι τριχοειδείς 
πόροι του CaO με το μεγάλο πορώδες απορροφούν νερό όπως το σφουγγάρι. Επιπλέον επειδή το 
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Ca(OH)2 καταλαμβάνει μεγαλύτερο όγκο από το CaO, προκαλείται διάρρηξη (σπάσιμο) του ιστού 
του CaO και καταυτόν τον τρόπο τεμαχισμός σε λεπτότατα τεμάχια (σκόνη, αν το νερό είναι το 
απαραίτητο για το μετασχηματισμό του CaO σε Ca(OH)2. Όσο μικρότερο είναι το πορώδες, τόσο 
πιο έντονος είναι ο τεμαχισμός. Τέλος το CaO μπορεί να μετατραπεί σε Ca(OH)2, μόνο σε άσβεστο 
ταχείας σβέσης, όπου το πορώδες είναι υψηλό, χωρίς να αλλάξει εξωτερικά το σχήμα του 
τεμαχίου της ασβέστου (π.χ. σβέση με υδρατμό στο αυτόκλειστο). 
Η κοκκομετρική διαβάθμιση υδρασβέστου από κεκαυμένη άσβεστο διαφόρων θερμοκρασιών 
πυρώσεως,δίνεται στο Σχ. 1.18. 
 

 

 

Σχ. 7: Κοκκομετρική διαβάθμιση διαφόρων ένυδρων ασβέστου 

 

Η κολλοειδή φύση του ασβεστοπολτού (υδράσβεστος με περίσσεια νερού) και κατά συνέπεια η 
ποιότητα, καθορίζονται από την λεπτότητα της υδρασβέστου όπου η εσωτερική επιφάνεια κατά 
ΒΕΤ-Ν2 είναι πολύ υψηλή και φθάνει τις τιμές της τάξεως των 19 m2/g. Τέλος θεωρούμε ότι 
έχουμε καλή ποιότητα υδρασβέστου, όταν επιτυγχάνουμε υψηλή απόδοση στον ασβεστοπολτό 
και την πλαστικότητα, η οποία επιτρέπει εύκολη και σωστή κατεργασία των ασβεστοκονιαμάτων. 
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Σχήμα 8 : Σχηματική παράσταση των αντιδράσεων CaCO3 – CaO – Ca(OH)2 (κατά Wuhrer). 
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Σχ. 2 Διάγραμμα ροής παραγωγικής διαδκασίας 

67 tn/ημέρα ασβεστόλιθου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           10tn/άνυδρου ασβέστη 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΑΤΟΜΕΙΟ 

ΑΠΟΘΗΚΗ 
ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥ 

 

ΚΟΣΚΙΝΟ 

 

 

ΑΣΒΕΣΤΟ-
ΚΑΜΙΝΟΣ 

Φ >30cm 

Ψιλά (στείρα) 
προς 
απόρριψη 

Προς κυκλώνα 
και πλυντρίδα 

Χονδρά  
Φ 20-30 cm 

καυσαέρια 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ 
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

 
ΚΑΘΕΤΗ  

 
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ  

 
ΓΥΡΟΣΚΟΠΙΚΗ 

Αέρας καύσης 

ΑΠΟΘΗΚΗ 
ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ 

ΘΡΑΥΣΤΗΡΑΣ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

ΚΑΥΣΙΜΟ 

Βιομάζα 
(πυρηνόξυλο, 
πριονίδι κ.λ.π.) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑΣ 
ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Νερό  

ΑΣΒΕΣΤΟΛΑΚΚΟΣ 
ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 

ΠΡΟΣ 
ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΠΡΟΣ 
ΔΙΑΘΕΣΗ 
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-Τεχνητή σβέση 

Υπάρχει η μέθοδος της υγρής και της ξερής σβέσης. Με την υγρή σβέση προκύπτει υδράσβεστος 
σε μορφή πολτού, ενώ με την ξερή σβέση, το τελικό προϊόν είναι ξερή σκόνη (σκόνη 
υδρασβέστου) με μικρά υπολείμματα υγρασίας. 
-Υγρή σβέση 
Η υγρή σβέση γενικά γίνεται σε ξύλινα ή από τούβλα κιβώτια (καρούτες) (Σχ 1.19, Σχ 4.6δ.) ή σε 
ειδικά δοχεία με πτερύγια (Σχ 4.6ε). 
 

 

Σχήμα 9: Καρούτες σβέσης ασβέστου 

 

 

 

 

Σχήμα 10. Εγκατάσταση σβησίματος ασβέστη στο εργοτάξιο και λάκκος για την 

αποθήκευση και παλαίωση του υδρασβέστη, 
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Η θερμοκρασία σβέσεως παίζει σημαντικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα και πρέπει να είναι 
μεταξύ των 80-95°C. Ο παχύρευστος ασβεστοπολτός περιέχει συνήθως 35-40% στερεή ύλη. 
Επίσης ο συντελεστής νερού/CaO είναι 3:1 (+ ή -) 25% και εξαρτάται κυρίως από τη δραστικότητα 
και το ποσοστό των ξένων προσμίξεων(καθαρή ή όχι καθαρή άσβεστος). Για να έχουμε καλύτερη 
σβέση, αναδεύουμε το μείγμα CaO - Η2O και μετά την πάροδο περίπου 15 λεπτών (ανάλογα με τη 
δραστικότητα της ασβέστου), προσθέτουμε νερό για να δημιουργηθεί το γάλα της ασβέστου που 
αποτελείται από 20% Ca(ΟΗ)2 και 80% νερό. 
Στη συνέχεια το γάλα της ασβέστου που παράγεται πέφτει στο α’ κόσκινο (5 mm) όπου γίνεται η 
πρώτη διαλογή και όπου συγκροτούνται τα μεγαλύτερα κομμάτια της ασβέστου, που δεν 
διασπάστηκαν. Αυτά τα κομμάτια μαζί με τα άνοπτα και τα υπερψημένα κομμάτια, 
συγκεντρώνονται σε σωρούς σε ανοιχτό χώρο, όπου αφήνονται να προσβληθούν αργά από την 
υγρασία του περιβάλλοντος και χρησιμοποιούνται σαν υλικά κατώτερης ποιότητας. 
Έπειτα το γάλα της ασβέστου διοχετεύεται στο τριβείο με σφυριά όπου θραύονται τα χοντρότερα 
κομμάτια και στη συνέχεια για καλύτερο αποτέλεσμα, κοσκινίζεται στο β’ κόσκινο το οποίο έχει 
διάμετρο 0,75mm. 
Το τελικό γάλα της ασβέστου οδηγείται μέσω αντλίας στους λάκκους ωρίμανσης, όπου παραμένει 
για 20 ημέρες για φύραση. 
 

 

Λάκκος ωρίμανσης της μονάδας 

Με τη φύραση της υδρασβέστου συνεχίζεται η σβέση των μη σβησμένων τεμαχίων και 
βελτιώνεται η λεπτότητα η οποία προσδίδει στον ασβεστοπολτό πλαστικότητα. Eπιπλέον οι λάκοι 
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ωρίμανσης είναι στεγανωμένοι με πατητή τσιμεντοκονία  για να αποτραπεί  η ταχεία εξάτμιση του 
νερου και κατά σύνεπεια τη ξηρανση του ασβεστοπολοτού.Η πατητή τσιμεντοκονία δεν εμφανίζει 
ρηγματώσεις ακόμα και σε υπόστρωμα που μετρά δεκαετίες ζωής και προσφέρει υψηλές 
αντοχές.Επίσης περιμερικά των λάκκων υπάρχει ζώνη ασφαλείας με περίφραξη 1,5 μ. και 
συρματόπλεγμα. 
Στη μονάδα υπάρχουν  τεσσερα(4) ορύγματα αποθήκευσης (λάκοι ωρίμανσης ασβεστοπολτού) 
χωρητικότητας  ο καθένας: 
Μήκος=5 μ. 
Πλάτος =5μ. 
Βάθος =2 μ. 
Ο στόκος ασβέστου είναι ένα παχύ διάλυμμα σβησβέσνης ασβέστου σε νερό.Οι στόκοι περιέχουν 
συνήθως 55-60% κ.β στερεά(σελ 42 της οδηγίας 96/61/ΕΚ). Άρα από τα 30 κ.μ νερου που 
χρησιμοποιούνται ο παραγόμενος ασβεστοπολτός που προκύπτει είναι 30*0,6=18 tn ημερησίως. 
 
6.5.2 Εισροές υλικών, ενέργειας και νερού. 

6.5.2.1 Πρώτες ύλες/Βοηθητικές ύλες/Προιόντα 

 Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία της μονάδας είναι: 
 Πρώτες Υλες 

 Ασβεστόλιθος (CaCO3):67tn/day 
 H χρησιμοποιούμενη πρώτη ύλη είναι ασβεστόλιθος που αγοράζεται από λατομείο της 
περιοχής.Για την μεταφορά του ασβεστόλιθου χρησιμοποείται φορτηγό όχημα χωρητικότητας 
15tn. Το φορτηγό όχημα είναι καλλυμένο κατάλληλα ώστε κατά τη διαδρομή να αποφεύγονται 
διαρροές του υλικού και οι προκαλούμενες εκπομπές σωματιδίων.Επιπλέον, η οδός πρόσβασης 
προς το εργοστάσιο είναι ασφαλατοστρωμένη.Έτσι κατά τη μεταφορά του ασβεστόλιθου από το 
χώρο του λατομείου στο εργοστάσιο δεν δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα σκόνης στο 
περιβάλλον.Ο ασβεστόλιθος αποθηκευέται σε  ένα (1) σιλο αποθηκευσης / 

 Παραγόμενα Προιόντα 
Άνυδρος ασβέστης (CaO):30 tn/day και 18tn/day ασβεστθοπολτού ανάλογα με τη ζήτηση  
Για την αποθήκευση των προιόντων υπάρχει ένα (1) σιλό ανάμειξης ασβεστοπολτου και ένα 
μεταλλικο σιλο τροφοδοσίας ασβεστοπολτού σε σακούλες, 
Ό άνυδρος ασβέστης( σε μορφή σκόνης) συσκευάζεται για χοντρική και λιανική πώληση σε  Big 
Bags ή σε σακουλάκια των 10 Kg. O ασβεστοπολτός συσκευάζεται σε σακουλάκια 17-18 Kg ή σε 
Big Bags 800 Kg. 
 
6.5.2.2 Χρήση νερού 

 Οι ανάγκες σε νερό της μονάδας καλυπτονται από το υφιτάμενο δίκτυο ύδρευσης της Δ.Κ 
Λάρισας Οι απαιτήσεις σε νερό της μονάδας αφορούν σε παροχές για: 
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 Ανάγκες προσωπικού( χώροι υγιεινής κ.λ.π) 
 Καταιονισμό των χώρων διακίνησης και ξεφορτόσεως πέτρας 
 Καθαριότητα των χώρων του εργοστασίο 
 Για την παραγωγη ασβεστοπολτού 

 
 

  Ποσότητα νερού ανά χρηση 

 

Είδος χρήσης νερού Ποσότητα ανα ημέρα 

Καθαριότητα  χώρων του 
εργοστασίου -Διαβροχή 3κ.μ./ημέρα 

Ανάγκες προσωπικού  0,25 κ.μ/ημέρα 

Για την παραγωγή 
ασβεστοπολτού 30 κ.μ/ημέρα 

 

Σύνολο 33,25κ.μ./ημέρα 

Η ημερήσια καταλισκόμενη ποσότητα νερού εκτιμάται σε 33,25 κ.μ/ημέρα και καλύπτεται από το 
υφιστάμενο υδρευτικό δίκτυο της περιοχής. 
 
6.5.2.3 Χρήση ενέργειας-καύσιμα 

Για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της μονάδας χρησιμοποιείται ηλεκτρική ενέργεια από 
το δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ. Η μέση κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά μήνα είναι 
περίπου 32.000 KWH  και ετησίως 120.000 KWH 
Η θερμική ενέργεια που απαιτείται για την καμίνευση του ασβεστόλιθου προσδίδεται από την 
καύση βιομάζας.Στην παρούσα παράγροφο μελετάται η δυνατότητα χρησιμοποίησης ως καύσιμης 
ύλης για την ασβεστοκάμινο τριών στερεών καυσίμων: πυρηνόξυλου, υπολειμμάτων ξυλείας - 
πριονίδι και βαμβακόσπορου. Τα στερεά καύσιμα προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν σε τέτοια 
ποσότητα ώστε η απαιτούμενη θερμική ενέργεια να αποδίδεται κατά 80% από την καύση του 
πυρηνόξυλου, κατά 10% από την καύση του πριονιδιού και κατά 10% από την καύση του 
βαμβακόσπορου. 
Δεν χρησιμοποείται κάποιο άλλο καύσιμο εκτός από τη βιομάζα.Η ημερήσια κατανάλωση 
πυρηνόξυλου στη μονάδα είναι 12 tn, πριονιδιού 1,5 tn και βαμβακόσπορου 1,5 tn. Η συνολική 
θερμική ενέργεια που αποδίδεται είναι 64.422.000 Kcal/ημέρα ή 1.150.393 Kcal/tnaoftecmou 
(δεδομένου ότι παράγονται 56tn ασβέοτη/d) ή 4.813 Μj/tn ασβέστου. Από βιβλιογραφία 
προκύπτει ότι η τυπική κατανάλωση θερμικής ενέργειας σε διάφορους τύπους ασβεστοκαμίνων 
είναι 4.000 - 5.000 ΜΤ/ tn  ασβέστη. Οι υπολογισμοί δίνονται στον ακόλουθο πίνακα: 
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Πίνακας 1. Υπολογισμοί παραγόμενης ενέργειας 
Καύσιμο Κατώτερη Θερμογόνος δύναμη 

ΚΘΔ (Kcal/kg) 
Ποσότητα (tn/d) Παραγόμενη ενέργεια (Kcal/d) 

Πυρηνόξυλο 4.350 12 52.200.000 

Πριονίδι 3.973 1,5 5.959.500 

Βαμβακόσπορος 4.175 1,5 6.262.500 

 

Το πυρηνόξυλο αγοράζεται από πυρηνελαιουργεία. Στα πυρηνελαιουργεία μεταφέρεται η 
ελαιοπυρήνα από το ελαιουργείο και υφίσταται ξήρανση σε κατάλληλα ξηραντήρια. Στη συνέχεια, 
εκχυλίζονται τα έλαια με χρήση εξανίου σαν διαλυτικού οπότε προκύπτει το πυρηνόξυλο. Σε 
ορισμένα πυρηνελαιουργεία ακολουθεί ένας διαχωρισμός του πυρηνόξυλου σε ένα τμήμα 
πλούσιο σε κυτταρίνες και σε ένα πλούσιο σε πρωτεΐνες. Το τμήμα του πηρηνόξυλου που είναι 
πλούσιο σε κυτταρίνες έχει μεγαλύτερη θερμογόνο δύναμη από το απλό πυρηνόξυλο. Η 
παραγωγή πυρηνόξυλου σήμερα στη Κρήτη υπολογίζεται σε 110.000 tn ετησίως περίπου.Είναι 
στερεό, χρώματος καφέ, αδιάλυτο στο νερό . 
 

Το καύσιμο περιέχει κυρίως άνθρακα, οξυγόνο, υδρογόνο και σε μικρότερες ποσότητες, άζωτο, 
τέφρα και θείο (ίχνη). Η κατώτερη θερμογόνος δύναμη  του πυρηνόξυλου, με βάση τη 
βιβλιογραφία, είναι περίπου 4,490 Kcal/Kg και η ανώτερη θερμογόνος δύναμη περίπου 5.063 
Kcal/Kg. Σύμφωνα με βιβλιογραφικά δεδομένα η τυπική .σύσταση (% κ.β.) του πυρηνόξυλου 
είναι του πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 2 .  Σύσταση του Πυρηνόξυλου 

 

ΠΥΡ Η Ν Ο ΞΥΛΟ 
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Η υγρασία του πυρηνόξυλου το οποίο χρησιμοποιείται στην ασβεοτοποιΐα είναι περίπου 10% κατά βάρος. 

Πριονίδι 
Το καύσιμο περιέχει κυρίως άνθρακα, οξυγόνο, υδρογόνο και σε μικρότερες ποσότητες, άζωτο, 
τέφρα και θείο (ίχνη). Η θερμογόνος δύναμη του πριονιδιού, με βάση τη βιβλιογραφία, 
κυμαίνεταιαπό 2.500 - 4.200 Kcal/Kg. Σύμφωνα με βιβλιογραφικά δεδομένα η τυπική σύσταση (% 
κ.β.) του 
πριονιδιού είναι αυτή πoυ πίνακα που ακολουθεί: - 
 

Πίνακας 3. Σύσταση του Πριονιδιού 

 

 

Είναι στερεό χρώματος καφέ, αδιάλυτο στο νερό. Η υγρασία του πριονιδιού το οποίο 
χρησιμοποιείται στην ασβεστοποιία είναι περίπου 10% κατά βάρος. 

Βαμβακόσπορος 

Το καύσιμο περιέχει κυρίως άνθρακα, οξυγόνο, υδρογόνο και σε μικρότερες ποσότητες, άζωτο, 
τέφρα και θείο (ίχνη). Η θερμογόνος δύναμη του βαμβακόσπορου, με βάση τη βιβλιογραφία, είναι 
περίπου 4.300 Kcal/Kg. Σύμφωνα με βιβλιογραφικά δεδομένα η τυπική σύσταση (% κ.β.) του 
βαμβακόσπορου είναι αυτή του πίνακα που ακολουθεί: 

Συστατικό Περιεκτικότητα (% κ,β. επί 

ξηρού) 
Άνθρακας 52% 
Υδρογόνο 5,9% 
Άζωτο 1.3% 
Θείο  ............... _ ...... Ίχνη _______ .....,......
Οξυγόνο 40,8% 
Τέφρα 5% 
Υγρασία 0 % 
 

Πίνακας 4. Σύσταση του Βαμβακόσπορου 
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Η υγρασία του βαμβακόσπορου το οποίο χρησιμοποιείται στην ασβεστοποιία είναι περίπου 10% 
κατά βάρος. 
-ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
Το πυρηνόξυλο μεταφέρεται στο χώρο του εργοστασίου με κλειστά φορτηγά. Η αποθήκευση του 
γίνεται σε σιλό.Εντός του εργοστασίου θα δημιουργηθεί χώρος προετοιμασίας των καυσίμων. 
-ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
Η κατώτερη θερμογόνος ισχύς Qκ του καυσίμου ισούται με : 
QK = 8100*C + 29000*(H-O/8)+2500*S-600*W 
Όπου C, Η, Ο, S είναι οι κατά βάρος περιεκτικότητες του καυσίμου αντίστοιχα σε άνθρακα, 
υδρογόνο, οξυγόνο, και θείο και W είναι η επί τοις % κατά βάρος περιεκτικότητα του καυσίμου σε 
υγρασία. 
Η τιμή της κατώτερης θερμογόνου ισχύος για κάθε καύσιμο, με βάση τις προαναφερθείσες τιμές 
σύστασης των τριών καυσίμων είναι: 
QK,πυρήν. = 4.350 Kcal/Kg 
QK, πριον. = 3.973 Kcal/Kg 
QK, βαμβακ.= 4.175 Kcal/Kg 
Ο τύπος υπολογισμού της κατώτερης θερμογόνου ισχύος λήφθηκε από τη βιβλιογραφία (Βασ. Ε. 
Φραγκούλης, Καθηγητής Ε.Μ.Π., Η τεχνική του πλοίου - Τόμος III Λέβητες και βοηθητικά 
μηχανήματα, σελ. 95, Έκδοση δεύτερη, Αθήνα 1968). 
Οι παραπάνω υπολογισμένες τιμές κατώτερης θερμογόνου ισχύος συμφωνούν με τις 
βιβλιογραφικές, όπως προκύπτει από τον ακόλουθο πίνακα 
 

Καύσιμο Υπολογισμένη Κατώτερη Θερμογόνος Δύναμη ΚΘΔ 
(Kcal/Kg) 

Κατώτερη Θερμογόνος Δύναμη ΚΘΔ 
(Kcal/Kg) (σύμφωνα με 

βιβλιογραφία) 

Πυρηνόξυλο 4.350 4.490 

Πριονίδι 3.973 2.500 - 4.200 

Βαμβακόσπορος 4.175 4.300 

 

-ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

Η βιομάζα είναι ανανεώσιμο υλικό. Η παραγωγή και χρησιμοποίηση της δεν μολύνει το 
περιβάλλον με τοξικές ουσίες σε αντίθεση με την παραγωγή και χρησιμοποίηση των ορυκτών 
καυσίμων. Τα προϊόντα καύσης της βιομάζας είναι βασικά νερό και διοξείδιο του άνθρακα και δεν 
περιέχουν ή περιέχουν ελάχιστες ποσότητες οξειδίων του θείου και αζώτου. 
Ως πηγή ενέργειας συγκρινόμενη με τα ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο, γαιάνθρακα, φυσικό αέριο) 
έχει πολλά πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα. 
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Πλεονεκτήματα 

 

Ορισμένα πλεονεκτήματα που καθιστούν τη βιομάζα ελκυστική πηγή ενέργειας είναι: 
* Η καύση της βιομάζας έχει μηδενικό ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα (0Ο2), οπότε δεν 
συνεισφέρει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Το ισοζύγιο αναφέρεται στον κύκλο ζωής της 
βιομάζας - επειδή οι ποσότητες του διοξειδίου του άνθρακα (C02) που απελευθερώνονται κατά 
την καύση της βιομάζας δεσμεύονται πάλι από τα φυτά κατά τη διάρκεια της φωτοσύνθεσης για 
την παραγωγή νέας βιομάζας οπότε και δεσμεύει τον άνθρακα και ελευθερώνει το οξυγόνο. 
* Η μηδαμινή ύπαρξη του θείου στη βιομάζα (<0,1%) συμβάλλει σημαντικά στον περιορισμό των 
εκπομπών του διοξειδίου του θείου (S02) που είναι υπεύθυνο για την όξινη βροχή. (Στον λιγνίτη 
για παράδειγμα η περιεκτικότητα σε θειούχες ενώσεις φτάνει το 0,5-5 %). 
* Οι μη ελεγχόμενες εκπομπές σωματιδίων μπορεί να είναι υψηλές αλλά μπορούν να μειωθούν 
με τη χρήση καθιερωμένων συστημάτων (π.χ. κυκλώνων, κεραμικών φίλτρων κ.λ.π.). 
* Άλλο ένα παραπροϊόν είναι η στάχτη (15-20 g/kWh). Η ποσότητα που παράγεται από την 
εκμετάλλευση της βιομάζας είναι τυπικά τουλάχιστον πολύ πιο μικρή από την ποσότητα που 
προέρχεται από την εκμετάλλευση του λιγνίτη. 
* Με την καύση της βιομάζας αξιοποιούνται τα παραπροϊόντα βιομηχανικών διαδικασιών, 
(αξιοποίηση του πυρηνόξυλου από πυρηνελαιουργεία), υπολείμματα ξυλείας - πριονίδι και 
υπολείμματα αγροτικών εκμεταλλεύσεων. 
Μειονεκτήματα - Δυσκολίες στην ενεργειακή αξιοποίηση της ΒιομάΖας 
* Η βιομάζα ως καύσιμο έχει χαμηλή θερμαντική αξία κατά μονάδα βάρους και ακόμη 
μικρότερη κατά μονάδα όγκου σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα, η δε περιεχόμενη υγρασία 
μειώνει ακόμη περισσότερο την διαθέσιμη θερμαντική αξία, όταν αυτή υπολογίζεται με βάση το 
υγρό βάρος της. Το μειονέκτημα αυτό μας αναγκάζει να χρησιμοποιήσουμε την βιομάζα για 
ενεργειακούς σκοπούς στον τόπο παραγωγής της και συνεπώς η χρήση της περιορίζεται σε τοπικό 
επίπεδο. 
* Οι σύγχρονες και βελτιωμένες τεχνολογίες μετατροπής της βιομάζας απαιτούν υψηλό κόστος 
εξοπλισμού, συγκρινόμενες με αυτό των συμβατικών καυσίμων. Έχουν όμως πολύ μικρό χρόνο 
απόσβεσης από 1 έως 3 χρόνια, συνέπεια της εξοικονόμησης ενέργειας. 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ 
Όπως αναφέρθηκε, τα στερεά καύσιμα που καταναλώνονται στη μονάδα ημερησίως είναι 12 tn 
πυρηνόξυλο, 1,5 tn πριονίδι και 1,5 tn βαμβακόσπορος. 
Το πυρηνόξυλο, το οποίο προμηθευόμαστε από πυρηνελαιουργεία, αρχικά οδηγείται σε 
σπαστήρα. Ο σπαστήρας βρίσκεται σε στεγασμένο και κλειστό χώρο. Η μεταφορά του 
πυρηνόξυλου στο σιλό αποθήκευσης γίνεται με κλειστή μεταφορική ταινία. Στη βάση του 
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πυθμένα του σιλό είναι εγκατεστημένοι εκφορτιοτές, οι οποίοι εκφορτίζουν την καύσιμη ύλη στην 
επιθυμητή ποσότητα. 
Στη συνέχεια, με τη βοήθεια απορροφητήρων και θερμού αέρα, το πυρηνόξυλο θα διανέμεται στο 
σύστημα τροφοδοσίας των καυστήρων. Ο αέρας τροφοδοτείται από τον εναλλάκτη αέρα -
απαερίων καμίνευσης. Με τη διοχέτευση του θερμού αέρα επιτυγχάνεται παράλληλα με την 
καύση του καυσίμου και η ξήρανση του για την αποτελεσματικότερη καύση του. 
 
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

-ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Συνολική κινητήρια ισχύς :288,00 Hp 

Μέση κατανάλωση το μήνα: 32.000 KWH 

Τάση δικτύου: 220/380V 

-ΚΑΥΣΙΜΟ 

Στερεό καύσιμο :15tn/ημέρα 

 

6.5.2.4 Μέτρα περιορισμού κατανάλωσης ενέργειας-νερού 
 

Στη μονάδα παραγωγής ασβέστου υιοθετούνται οριμένες πρακτικές για την μείωση κατανάλωσης 

ενέργειας και νερού: 
 Εφαρμόζεται συχνή παρακολούθηση των εγκαταστάσεων για τυχον διαρροές και 

επαναχρησιμοποίση του νερού. 
 Γίνεται συντήρηση του λέβητα ανα τακτά χρονικα διαστήματα για σωστή κάυση και 

μείωση των απωλειών ενέργειας. 
 

6.5.3 Εκροές υγρών αποβλήτων 

Υγρά απόβλητα αστικής φύσεως. 

Είναι τα απόβλητα που προκύπτουν από τη χρήση νερου για τις ανάγκες καθαριότητας του 
προσωπικού(νιπτήρας,WC),υπολόγίζονται σε 0,25 m3/ημέρα(5 άτομα*50 lt/άτομα=250 lt ή 0,25 
m3) και  διατίθενται  σε διάταξη  στεγανής δεξαμενής-απορροφητικού βόθρου. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑ 20 
03 04 λάσπη σηπτικής δεξαµενής 
 
Υγρά απόβλητα από πλυσίματα μηχανημάτωνκ.λ.π. 

Το σύνολο των παραγόμενων υγρών αποβλήτων που προκύπτουν από τα πλυσίματα των 
μηχανημάτων και των σιλό, τα οποία είναι νερό που περιέχουν μικρές ποσότητες αδρανών,μετα 
από φυσική επεξεργασία τους σε συστήματα δεξαμενών καθίζησης, ανακυκλοφορείται και 
επίστρέφει για την ίδια χρήση καλύπτοντας τις ημερήσιες ποσότητες σε νερό.Το υλικό που 
καθιζάνει στις δεξαμενές καθαρίζεται τακτικά  με μηχανικά μέσα και επαναχρησιμοποείται. 
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ΟΜΒΡΙΑ ΥΔΑΤΑ 

Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος επιβάρυνσης των ομβρίων υδάτων από την παραγωγική 
διαδικασία, αφού από αυτήν δεν παράγονται υγρά απόβλητα τα οποία ενδεχομένως με την 
ανάμιξή τους με τα όμβρια να επιβάρυναν το ρυπαντικό τους φορτίο. Επίσης δεν γίνεται κανενός 
είδους υπαίθρια αποθήκευση πρώτων, βοηθητικών, δευτερευουσών υλών, προϊόντων και 
παραγόμενων αποβλήτων και επομένως δεν δημιουργούνται στραγγίσματα τα οποία 
ενδεχομένως με την ανάμιξή τους με τα όμβρια να επιβάρυναν το ρυπαντικό τους φορτίο. Τα 
όμβρια ύδατα συλλέγονται σε υφιστάμενους επιδαπέδιους αύλακες με μεταλλικές εσχάρες, 
πλάτους 0,30 m [πλάτος] και 0,25 m [βάθος] που εκτείνονται σε όλο το οικόπεδο και με τις 
επιβαλλόμενες κλίσεις (3 %) και οδηγούνται προς το υφιστάμενο αποχετευτικό δίκτυο ομβρίων. 
 
6.5.4 Εκροές στερεών αποβλήτων 

Από την συνολική παραγωγική διαδικασία της εν λόγω Βιομηχανικής Μονάδας, παράγονται 
στερεά – επικίνδυνα και μη επικίνδυνα απόβλητα.  
Από την καύση της βιομάζας παράγεται τέφρα η οποία συλλέγεται και οδηγείται σε χώρο 
συγκέντρωσης.Για τη συλλογή της τέφρας θα τοποθετηθούν: 

- Ένας κοχλίας συλλογής τέφρας στην περιοχή της προεστίας.Ο κοχλίας διαπερνά εγκάρσια 
το χώρο της εστίας και συλλέγει την τέφρα παράγεται από την καύση της βιομάζας. 

- Ένας κοχλίας συγκεντρώσεως και μεταφοράς της τέφρας του κυκλωνικού διαχωριστή με 
ηλεκτρομειωτή. 

- Ένας κοχλίας μεταφοράς σε κάδο αποθηκεύσεως.Ο εν λόγω κοχλίας συλλέγει την τέφρα 
από όλους τους ανωτέρω κοχλίες.  

Η τέφρα βάσης από την καύση βιομάζας (ΕΚΑ 10.01.15: τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη 
λέβητα από κοινή καύση) ανακυκλώνεται στη παραγωγική διαδικασία. Η ετήσια ποσότητα τέφρας 
εκτιμάται σε 400kg. 
ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
Απορρίμματα αστικής φύσης από τη λειτουργία των γραφείων και των χώρων ενδιαίτησης του 
προσωπικού. 

- ΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Κ.Α.: 200301 - ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα / αστικά απορρίμματα 
     

- Προέλευση: Από την λειτουργία των γραφείων, των αποδυτηρίων των WC κ.λπ. 
- Καμία Ρυπαντική παράμετρος - Χαρακτηριστικά απορριμμάτων αστικής φύσεως. 
- Επικινδυνότητα: ΑΔΡΑΝΕΣ - ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ - ΑΠΟΒΛΗΤΟ. 
- Χώρος προκαταρκτικής αποθήκευσης: Εντός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης. 
- Μέσο προκαταρκτικής αποθήκευσης : Πλαστικοί κάδοι όγκου 1,1 m3. 
- Μέγιστος Χρόνος προκαταρκτικής αποθήκευσης: 6 μήνες. 
- Μέγιστη Ετήσια Παραγόμενη Ποσότητα: 1 tn/year 



 

Σελίδα | 51  

 

 
Υλικά συσκευασίας α’ υλών, βοηθητικών, δευτερευουσών και ελαττωματικά υλικά 
συσκευασίαςπροϊόντων. 

- ΚΩΔΙΚΟΙ Ε.Κ.Α.: 15 01 01 - συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 
    15 01 02 - πλαστική συσκευασία 

     
- Προέλευση: Από την διαδικασία εισαγωγής α’ υλών, βοηθητικών, δευτερευουσών και την 

διαδικασία συσκευασίας προϊόντων. 
- Καμία Ρυπαντική παράμετρος - Χαρακτηριστικά απορριμμάτων αστικής φύσεως. 
- Επικινδυνότητα : ΑΔΡΑΝΕΣ - ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ - ΑΠΟΒΛΗΤΟ. 
-  Χώρος προκαταρκτικής αποθήκευσης: Εντός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης και 

σε στεγασμένο χώρο. 
-  Μέσο προκαταρκτικής αποθήκευσης: Σε ειδικά containers (ανοικτού ή κλειστού τύπου) 

του συνεργαζόμενου με την εν λόγω εταιρεία διαχειριστή των στερεών (αδρανών / μη  
επικίνδυνων) αποβλήτων.  

- Μέγιστος Χρόνος προκαταρκτικής αποθήκευσης: 1 έτος. 
- Μέγιστη Ετήσια Παραγόμενη Ποσότητα: 1,5 tn/year. 

 
ΚΩΔΙΚΟΙ Ε.Κ.Α.: 01 04 09 απόβλητα αµµώδη και αργιλώδη 

- Προέλευση: Από τον διαχωρισμό της πρώτης ύλης(ασβεστόλιθου, στείρων υλικών) 
- Καμία Ρυπαντική παράμετρος - Χαρακτηριστικά απορριμμάτων αστικής φύσεως. 
- Επικινδυνότητα : ΑΔΡΑΝΕΣ - ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ - ΑΠΟΒΛΗΤΟ. 
-  Χώρος προκαταρκτικής αποθήκευσης: Εντός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης και 

σε στεγασμένο χώρο. 
-  Μέσο προκαταρκτικής αποθήκευσης: Σε ειδικά containers (ανοικτού ή κλειστού τύπου και  

επιστρέφονται στο λατομείο προέλευσης  ή σε ανενεργό λατομείο ως υλικό 
αποκατάστασης ή για μεταπώληση 

- Μέγιστος Χρόνος προκαταρκτικής αποθήκευσης: 1 μήνας 
- Μέγιστη Ετήσια Παραγόμενη Ποσότητα: 1,5 tn/year. 

Απόβλητα από το σταθμό καύσης βιομάζας. 
- ΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Κ.Α.: 10 01 15 - τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη λέβητα από κοινή 

καύση, σκόνη κυκλώνα 
- Προέλευση: Από την καύση βιομάζας για την παραγωγή ενέργειας στην ασβεστοκάμι 
- Η σκόνη και η τέφρα από την έξοδο συστημάτων αποκονίωσης ανακυκλώνονται στην 

παραγωγική διαδικασία 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
Λάδια μηχανών, λίπανσης 
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- ΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Κ.Α.: 13 0205* - μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και 
λίπανσης με βάση τα ορυκτά. 

- Προέλευση: Από την διαδικασία συντήρησης των μηχανημάτων παραγωγής στο 
μηχανοστάσιο. 

- Χώρος προκαταρκτικής αποθήκευσης: Εντός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης και 
σε στεγασμένο χώρο (Χώρος συλλογής και προσωρινής αποθήκευσης επικίνδυνων 
αποβλήτων).  

- Μέσο προκαταρκτικής αποθήκευσης: σε ειδικά βαρέλια του διαχειριστή επικίνδυνων 
αποβλήτων  σε στεγασμένο χώρο (Χώρος συλλογής και προσωρινής αποθήκευσης 
επικίνδυνων).  

- Μέγιστος Χρόνος προκαταρκτικής αποθήκευσης: 90 ημέρες. 
- Μέγιστη Ετήσια Παραγόμενη Ποσότητα: 0.3 tn/year. 

Αναλυτική περιγραφή κάθε εργασίας ανάκτησης (R) – διάθεσης (D) για κάθε ρεύμα αποβλήτου. 
Αναφορά στις τεχνικές, τις μεθόδους, τα μέτρα ασφαλείας και προφύλαξης, οι εργασίες 
παρακολούθησης και ελέγχου. 
 
Αναλυτικά ισχύουν τα εξής: 
ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
Απορρίμματα αστικής φύσης από τη λειτουργία των γραφείων και των χώρων ενδιαίτησης του 
προσωπικού  
Εργασίες Διαχείρισης (τεχνικές – μεθόδους): 

Τα απορρίμματα από την λειτουργία των γραφείων , των αποδυτηρίων, των βοηθητικών 
χώρων και των WC, διατίθενται καθημερινά σε πλαστικούς κάδους του διευρυμένου 
Καλλικρατικού Δήμου Λάρισας που βρίσκονται εντός του εργοστασίου. 
Η συλλογή τους, η μεταφόρτωσή τους στα οχήματα του Δήμου και η μεταφορά τους σε 
εγκεκριμένο ΧΥΤΑ που λειτουργεί στην ευρύτερη περιοχή, για τελική - οριστική τους 
διάθεση (D) , είναι ευθύνη αποκλειστική του Δήμου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
και συγκεκριμένα με την ΚΥΑ με αριθ. Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ1909/Β/22-12-2003 ) ‘’Μέτρα 
και Όροι για την Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων ‘’ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ: ‘’D1‘’ - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ - ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ . 

Μέτρα ασφαλείας και προφύλαξης. 
Δεν υπάρχουν. 

Εργασίες παρακολούθησης και ελέγχου. 
Συλλογή και μεταφορά με την πλήρωση του κάδου. 

Υλικά συσκευασίας α’ υλών,βοηθητικών,δευτερευουσών και ελαττωματικά υλικά συσκευασίας 
προϊόντων. 
Εργασίες Διαχείρισης (τεχνικές – μεθόδους): 
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Προσωρινή συγκέντρωση τους σε χώρο μακριά από τις εγκαταστάσεις παραγωγής , αλλά 
εντός του οικοπέδου και σε στεγασμένο χώρο και φόρτωσή τους σε ειδικά containers 
(ανοικτού ή κλειστού τύπου) του συνεργαζόμενου με την εν λόγω εταιρεία διαχειριστή των 
στερεών (αδρανών / μη επικίνδυνων) αποβλήτων.  
Μεταφορά τους εκτός του εργοστασίου με φορτηγά του συνεργαζόμενου με την εν λόγω 
εταιρεία διαχειριστή των στερεών (αδρανών / μη επικίνδυνων) αποβλήτων, και μεταφορά 
τους στις εγκαταστάσεις του εν λόγω διαχειριστή στερεών ( αδρανών / μη  επικίνδυνων) 
αποβλήτων με σκοπό κατ’ αρχήν τις εργασίες διαλογής και προσωρινής αποθήκευσης και 
κατόπιν την περεταίρω Τελική Διάθεση – Αξιοποίηση του (π.χ. ανακύκλωση πλαστικού – 
χαρτιού), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα με την ΚΥΑ με αριθ. Η.Π. 
50910/2727 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003). ‘’Μέτρα και Όροι για την Διαχείριση των Στερεών 
Αποβλήτων‘’). ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ:‘’R3‘’ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ - ΧΑΡΤΙΟΥ / ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. 

Μέτρα ασφαλείας και προφύλαξης. 
 Δεν υπάρχουν. 
Εργασίες παρακολούθησης και ελέγχου. 
Συλλογή και μεταφορά με την πλήρωση του στεγασμένου χώρου προκαταρκτικής αποθήκευσης. 
Μέτρα ασφαλείας και προφύλαξης. 
 Δεν υπάρχουν. 
Εργασίες παρακολούθησης και ελέγχου. 
Συλλογή και μεταφορά με την πλήρωση του στεγασμένου χώρου προκαταρκτικής αποθήκευσης.. 
Μέτρα ασφαλείας και προφύλαξης. 
 Δεν υπάρχουν. 
Εργασίες παρακολούθησης και ελέγχου. 
Συλλογή και μεταφορά με την πλήρωση του στεγασμένου χώρου προκαταρκτικής αποθήκευσης. 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
Λάδια μηχανών, λίπανσης 
Εργασίες Διαχείρισης: 
Συλλογή σε ειδικά βαρέλια του διαχειριστή αποβλήτων επικίνδυνων αποβλήτων, προσωρινή 
συγκέντρωση τους σε  ειδικό χώρο μακριά από τις εγκαταστάσεις παραγωγής, αλλά εντός του 
οικοπέδου και σε στεγασμένο χώρο (Χώρος συλλογής και προσωρινής αποθήκευσης επικίνδυνων 
αποβλήτων - ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ) και φόρτωσή τους σε ειδικά φορτηγά 
του συνεργαζόμενου με την εν λόγω εταιρεία διαχειριστή αποβλήτων λιπαντικών ελαίων. 
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Πίν.1 Κατάταξη αποβλήτων της μονάδας κατά ΕΚΑ 

ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
ΚΑΤΑ ΕΚΑ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Αναμεμιγμένα 
δημοτικά 
απόβλητα 

20 03 01 1tn/yr 
D1 – Διάθεση 

σε ΧΥΤΑ 
-- 

μη χλωριωμένα 
έλαια μηχανής, 
κιβωτίου 
ταχυτήτων και 
λίπανσης με βάση 
τα ορυκτά. 

 

13 02 05* 0,5tn/yr 

R13-προσωρινή 
αποθήκευση 

και άμεση 
διάθεση σε 

νόμιμα 
αδειοδοτημένη 

μονάδα  

-- 

συσκευασία από 
χαρτί και χαρτόνι 

15 01 01  0,8tn/yr 

R13-προσωρινή 
αποθήκευση 

και άμεση 
διάθεση σε 

νόμιμα 
αδειοδοτημένη 

μονάδα 

-- 

πλαστική 
συσκευασία 

15 01 02  0,7tn/yr 

R13-προσωρινή 
αποθήκευση 

και άμεση 
διάθεση σε 

νόμιμα 
αδειοδοτημένη 

μονάδα 

-- 

τέφρα κλιβάνου, 
σκωρία και σκόνη 
λέβητα από κοινή 
καύση, σκόνη 
κυκλώνα 

 

10 01 15 400kg/έτος -- R3-
Ανακύκλωση 

απόβλητα αµµώδη 
και αργιλώδη 

 

01 04 09 100 kg/ημέρα -- 
R3-

Ανακύκλωση 
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6.5.5 Αέρια απόβλητα κατά την λειτουργία του έργου 

Τα αέρια απόβλητα που παράγονται κατά την λειτουργία του συγκροτήματος των μονάδων της 
«ΘΕΣΣΑΛΙΚΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΑΣ» είναι κυρίως:  
-ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
Η σκονη που δημιουργείται κατά την κίνηση των οχημάτων αντιμετωπίζεται με διαβροχή (η 
μονάδα διαθέτει υδροφόρο και θα γίνει τοποθέτηση συστήματος για ψεκασμό του νερού για 
αποτελεσματικότερη διαβροχή). Όσον αφορά τα καυσαέρια, όλα τα οχήματα που διαθέτει η 
εταιρεία πληρούν όλες τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας για τα εργοταξιακά οχήματα 
και γίνεται χρήση καλής ποιότητας καυσίμων στα χρησιμοποιούμενα οχήματα και μηχανήματα. 
-ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΝΗ ΣΠΟ ΤΗΝ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ   
Η σκόνη που δημιουργείται από την εκφόρτωση των πρώτων υλών αντιμετωπίζεται με 
διαβροχή.Η σκόνη από τα αδρανή υλικά είναι ελάχιστη, δεδομένου ότι αυτά πλένονται στα 
λατομεία.Επιπλέον τα αδρανή απουηκεύονται σε σωρούς οι οποιοι είναι περιμετρικά 
προστατευόμενοι από τον άνεμο, για να αποφεύγεται οποιαδήποται διασπορά σκόνης των 
αδρανών. 
-ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΝΗ ΣΠΟ ΤΗΝ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ  ΚΑΙ ΤΟ ΣΙΛΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
Η νωπή βιομάζα αποθηκεύεται σε κλειστά σιλο  και προστατεύεται από πλευρικούς ανέμους και 
τα ρεόντα νερά της βροχής. 
Το πυρηνόξυλο που προμηθευόμαστε επειδή έχει διάσταση μεγαλύτερη από αυτή που 
χρειαζόμαστε το σπάμε σε σπαστήρα. Ο σπαστήρας βρίσκεται σε στεγασμένο χώρο κλειστό 
χώρο.Η μεταφορά του πυρηνόξυλου στο σιλό αποθήκευσης γίνεται με κλειστη μεταφορική 
ταινία.Από την όλη διακίνηση-τροφοδοσία του πυρηνόξυλου δεν υπάρχουν διαρροές στην 
ατμόσφαιρα.Από το σιλό αποθήκευσης με την βοήθεια απορροφητήρα και θερμού αέρα που 
τροφοδοτούνται από τον εναλλάκτη αέρος-απαερίων καμινευσης, το ξηραμένο πυρηνόξυλο 
οδηγείται σε κλειστό δίκτυο στις 8 «μπούκες» τροφοδοσίας.Η ποσότητα του πυρηνόξυλου 
ρυθμίζεταιαπο την τροφοδοσία του σιλού αποθηκευσης.Για την συγκράτηση της σκόνης που 
δημιουργείται κατά την αερομεταφορά του πυρηνόξυλου στο καμίνι υπάρχει κυκλώνιο. 
-ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 
-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΥΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 
Η βιομάζα (πυρηνόξυλο, πριονίδι, βαμβακόσπορος), όπως προαναφέρθηκε, μεταφέρεται με τη 
βοήθεια απορροφητήρων στο σύστημα τροφοδοσίας των καυστήρων της ασβεστοκαμίνου. Τα 
καύσιμα, εισερχόμενα μέσα στο θάλαμο της ασβεστοκαμίνου, θα αναφλέγονται και θα παρέχουν 
την απαραίτητη θερμική ενέργεια για την καμίνευση του ασβεστόλιθου.Τα καυσαέρια, 
εξερχόμενα από τον θάλαμο καύσης οδηγούνται μέσω ανεμιστήρα καυσαερίων ισχύος 20 HP σε 
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έναν εναλλάκτη αέρα/απαερίων καύσης για τη θέρμανση του αέρα καύσης. Τελικά, τα απαέρια 
οδηγούνται στο σύστημα αντιρρύπανσης. 
-ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΥΣΗΣ 
Επιπλέον, γίνεται αντικατάσταση των πυρότουβλων της ασβεστοκαμίνου μία φορά το χρόνο. 
Για την καύση της βιομάζας, η εγκατάσταση αποτελείται από οκτώ (8) όμοιους καυστήρες με 
πίεση αέρα 10 atm. 
-ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
Η θερμοκρασία ανάφλεξης των τριών καυσίμων είναι περίπου 350 - 400°C. Η θερμοκρασία που 
επιτυγχάνεται εντός της ασβεστοκαμίνου φθάνει περίπου τους 1200 - 1300°C, οπότε λαμβάνει 
χώρα πλήρης καύση και των τριών καυσίμων με την κατάλληλη ποσότητα αέρος. 
 
-ΕΚΠΟΜΠΕΣ 
Αέρια απόβλητα που παράγονται από τη χρήση των τριών στερεών καυσίμων (πυρηνόξυλο, 
πριονίδι, βαμβακόσπορος) είναι τα προϊόντα καύσης των, στην ασβεστοκάμινο. Επίσης, κατά την 
αντίδραση μετατροπής του CaC03 σε CaO παράγονται 44 tn C02 ημερησίως.Στη μονάδα θα 
καταναλώνονται ημερησίως 12 tn πυρηνόξυλο, 1,5 tn πριονίδι και 1,5 tn βαμβακόσπορος. Στη 
παρούσα φάση, υπολογίζεται το σύνολο των εκπεμπόμενων αερίων που παράγονται από την 
καύση των τριών καυσίμων. 
-ΚΑΥΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 
Για τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό των παραγόμενων απαερίων της καύσης των τριών 
καυσίμων, οι σχετικοί υπολογισμοί έγιναν σύμφωνα με τη στοιχειομετρία των αντιδράσεων 
καύσης των βασικών συστατικών των καυσίμων. Ο όγκος των απαερίων υπολογίζεται και με την 
εξίσωση 1. 
-Σύσταση του καυσίμου 
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η εκατοστιαία κατά βάρος σύσταση των τριών καυσίμων σε 
απόλυτα ξηρή βάση δίνεται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

Πίνακας 5. Σύσταση των Καυσίμων 

| Περιεκτικότητα    (% κ.β. επί ξηρού) 

 Καύσιμο 

Συστατικό Πυρηνόξυλο Πριονίδι Βαμβακόσπορος 

Άνθρακας 49,7% 48% 52% 

Υδρογόνο 6,1% 6% 5,9% 

Άζωτο 1,6% 1% 1,3% 

Θείο ίχνη ίχνη ίχνη 

Οξυγόνο 38,2% 44% 40,8% 

Τέφρα                   4,3% 1% 5% 
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Υγρασία 0% 0% 0% 

 

Η υγρασία των τριών καυσίμων που χρησιμοποιούνται είναι περίπου 10% κατά βάρος. 

 

-ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 

Ο όγκος των παραγόμενων καυσαερίων σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας (πίεση 760mmHg και 
θερμοκρασία 0°C), υπολογίζεται ως εξής: 
ΚΚΣ = 8,98*C + 32,53*(H-0/8)+3,3*S+1,243*W (1)  
Όπου C, Η, Ο, S είναι οι κατά βάρος περιεκτικότητες του καυσίμου αντίστοιχα σε άνθρακα, 
υδρογόνο, οξυγόνο, και θείο και W είναι η επί τοις % κ.β. περιεκτικότητα του καυσίμου σε 
υγρασία. 
Ο πραγματικός όγκος των καυσαερίων ΚΠΣ στην πραγματική θερμοκρασία Τ των καυσαερίων 
{.%°C) υπολογίζεται ως εξής: 
ΚΠΣ= ΚΚΣ(1+Τ/273) 
Ο υπολογισμός της πραγματικής ποσότητας παραγόμενων καυσαερίων ΚΠΡ στην περίπτωση 
διεξαγωγής της καύσης με περίσσεια αέρα (συντελεστής λ) υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την 
ποσότητα καυσαερίων ΚΠΣ με τον συντελεστή λ. Δηλαδή: 
ΚΠρ = Α*ΚΠΣ 
Η περίσσεια αέρα που απαιτείται για την εξασφάλιση συνθηκών τέλειας καύσης λαμβάνεται ίση 
με 50%. Δηλαδή, λ=1,5. 
Εφαρμόζοντας τη σχέση (1) για κάθε καύσιμο ξεχωριστά, πολλαπλασιάζοντας με την αντίστοιχη 
ημερήσια ποσότητα καυσίμου και αθροίζοντας, προκύπτει ότι ο συνολικός όγκος των καυσαερίων 
που παράγονται από την καύση των καυσίμων σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας είναι: ΚΠΡ = 

74.686 Nm3/d. 
 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΐΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΥΣΗΣ 

  Παραδοχές 

1. Ο περιεχόμενος στο καύσιμο άνθρακας καίγεται πλήρως με περίσσεια αέρα 50% προς 
παραγωγή C02, σύμφωνα με την αντίδραση: 
C       +      02     -»       C02 

2 .  Η περιεκτικότητα του θείου στη σύσταση των τριών καυσίμων είναι αμελητέα και κατά 
συνέπεια η ποσότητα του S02 που παράγεται δεν λαμβάνεται υπόψη στους υπολογισμούς. 

3. Το άζωτο που περιέχεται στη σύσταση του καυσίμου οξειδώνεται μερικώς προς οξείδια 
του αζώτου ΝΟχ και κυρίως προς NO, όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία, σύμφωνα με 
την αντίδραση: 

Ν2       +      02      -»       2ΝΟ 
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Θεωρείται επίσης ότι το άζωτο του αέρα που εισέρχεται στο καμίνι δεν οξειδώνεται και 
απομακρύνεται στα απαέρια ως αέριο άζωτο (Ν2). Θεωρείται ότι οξειδώνεται ποσοστό 10% του 
περιεχόμενου αζώτου στο καύσιμο. 
4. Η τέφρα που περιέχεται στο καύσιμο εξέρχεται κατά 90% στα καυσαέρια, δεδομένου ότι 

ένα ποσοστό τέφρας παραμένει στα στερεά απόβλητα της καμίνου, σύμφωνα με τη 
βιβλιογραφία. 

5. Το υδρογόνο που περιέχεται στο καύσιμο με τη μορφή πτητικών ενώσεων (θεωρείται ότι 
συνίστανται μόνο από υδρογονάνθρακες), θεωρείται ότι μετατρέπεται σε υδρατμούς 
σύμφωνα με την αντίδραση: 

Η2       +      1/2 02      ->       Η20     (a) 
Γενικά η καύση των πτητικών ενώσεων περιγράφεται από την αντίδραση: 
CxHy      +    (x+y/4) 02      ->      xC02      +      y/2H20    (b) 
όπου όμως το παραγόμενο C02 έχει ήδη υπολογιστεί στην αντίδραση καύσης του άνθρακα 
(αναφέρεται στον συνολικά περιεχόμενο C στο καύσιμο). Η αντίδραση (a) εφαρμόζεται για τον 
ποσοτικό προσδιορισμό των υδρατμών. 
6. Το οξυγόνο που περιέχει ο εισερχόμενος στο καμίνι αέρας που καταναλίσκεται κατά την 

καύση είναι όσο απαιτείται για την οξείδωση των C, S, Ν και Η, ενώ το υπόλοιπο (μοριακό 
02) της περίσσειας του αέρα, εξέρχεται ως συστατικό των απαερίων. 

7. Η ποσότητα των υδρατμών που περιέχονται στα απαέρια είναι το άθροισμα των υδρατμών 
που παράγονται από την καύση των πτητικών υλών (υπολογίζονται στοιχειομετρικά από την 
αντίδραση (a)) και της υγρασίας που περιέχει το καύσιμο εισερχόμενο στο καμίνι (περίπου 10% 
κ.β). 
Υπολογισμοί απαερίων 
Η ποσότητα του πυρηνόξυλου, του πριονιδιού και του βαμβακόσπορου που καταναλώνονται 
ημερησίως είναι 12 tn, 1,5 tn και 1,5 tn, αντίστοιχα..Δεδομένου ότι η περιεχόμενη στα καύσιμα 
υγρασία είναι 10 % κ.β., η ποσότητα των ξηρών καυσίμων είναι 675 kg/hr πυρηνόξυλο, 84,375 
kg/h πριονίδι και 84,375 kg/h βαμβακόσπορο.Βάσει της σύστασης των τριών καυσίμων, οι 
ποσότητες των C, Ο, S, Ν, Η που περιέχονται στα καύσιμα και καίγονται είναι: 
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Στα απαέρια περιέχονται τα εξής: 

 Τα προϊόντα των καύσεων των συστατικών των καυσίμων (C02, Η20, NO)  
 Η περίσσεια του αέρα 
 Το άζωτο του αέρα που αντιστοιχεί στο οξυγόνο του αέρα που καίγεται (εκτός της 

περίσσειας αέρα) 
 Η υγρασία που περιέχεται στα καύσιμα κατά την είσοδο τους στο θάλαμο καύσης 

(ποσοστό 10% κ.β.) 
 To C02 που παράγεται από την αντίδραση μετατροπής του CaC03 σε CaO 
 Η παραγωγή ηλεκτρικής εννέργειας από βιομάζα εχει θετική επίπτωση όσον αφορά την 

σχεδόν απουσία  εκπομπών SO2. 
ΚΑΥΣΗ ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ  
Καύση Άνθρακα 
Σύμφωνα με την αντίδραση καύσης του άνθρακα το οξυγόνο που καίγεται για την πλήρη καύση 
του και το C02 που παράγεται είναι: 
Oa       : 335,5 * 32/12 = 894,6 kg/hr 
C02     : 335,5 * 44/12 = 1230,1 kg/hr 
Καύση Υδρογόνου 
Για την καύση του υδρογόνου του καυσίμου θεωρούμε ότι καταναλώνεται όλη η ποσότητα του 
περιεχόμενου στο καύσιμο οξυγόνου. Η υπόλοιπη ποσότητα του υδρογόνου καίγεται με το 
οξυγόνο του αέρα. 
Κατά συνέπεια το υδρογόνο που καίγεται με το οξυγόνο του καυσίμου είναι: 
257,9/8 = 32,2 kg H2/hr 
και το Η20 που παράγεται από την αντίστοιχη αντίδραση είναι: 257,9*18/16=290,1 kg H20/hr ενώ 
το υδρογόνο που καίγεται με το οξυγόνο του αέρα είναι: 
41,2 - 32,2 = 9 kg H2/hr 
το οξυγόνο που καταναλίσκεται για την καύση των 9 kg H^hr είναι 9*16/2 = 72 kg Oz/hr και το ΗζΟ 
που παράγεται από την αντίστοιχη αντίδραση είναι: 9*18/2= 81 kg H20/hr. Η συνολική ποσότητα 
Η20 που παράγεται είναι 290,1 + 81 = 371,1 kg H20/hr. 
Καύση Αζώτου 
Σύμφωνα με την αντίδραση καύσης του αζώτου το οξυγόνο που καίγεται για την πλήρη καύση του 
και το NO που παράγεται είναι: 
02       : 1,08 * 32/28 = 1,23 kg/hr 
NO      : 1,08 * 60/28 = 2,3 kg/hr 
  
Αέρας 
Σύμφωνα με τα παραπάνω η ποσότητα του οξυγόνου που απαιτείται για την καύση είναι: 
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894,6 + 72 + 1,23 = 967,8 kg 02/hr 
και δεδομένου ότι ο ξηρός αέρας περιέχει 23,15 % κ.β. οξυγόνο, η απαιτούμενη ποσότητα αέρα 
είναι: 
967,8/0,2315 = 4,181 kg αέρα/hr 
Εφόσον η περίσσεια αέρα είναι 50% (2.090,5 kg αέρα/hr) η συνολική ποσότητα αέρα που 
απαιτείται είναι: 
6.271,5 kg αέρα/hr 
και ο συνολικός όγκος αέρα είναι: 
4.844 Nm3 αέρα/hr. 
Το άζωτο του αέρα που αντιστοιχεί στο οξυγόνο του αέρα που καίγεται (εκτός της περίσσειας 
αέρα) είναι: 
0,7685 * 4.181 = 3.213 kg N2
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ΚΑΥΣΗ ΠΡΙΟΝΙΔΙΟΥ 

 Καύση Άνθρακα 
Σύμφωνα με την αντίδραση καύσης του άνθρακα το οξυγόνο που καίγεται για την πλήρη καύση 
του και το C02 που παράγεται είναι: 
02       : 40,5 * 32/12 = 108 kg/hr 
COz     : 40,5 * 44/12 = 148,5 kg/hr 
Καύση Υδρογόνου 
Για την καύση του υδρογόνου του καυσίμου θεωρούμε ότι καταναλώνεται όλη η ποσότητα του 
περιεχόμενου στο καύσιμο οξυγόνου. Η υπόλοιπη ποσότητα του υδρογόνου καίγεται με το 
οξυγόνο του αέρα. 
Κατά συνέπεια το υδρογόνο που καίγεται με το οξυγόνο του καυσίμου είναι: 
37,1/8 = 4,64 kg H2/hr 
και το Η20 που παράγεται από την αντίστοιχη αντίδραση είναι: 37,1*18/16=41,7 kg H20/hr 
ενώ το υδρογόνο που καίγεται με το οξυγόνο του αέρα είναι: 
5,06 - 4,64 = 0,42 kg H2/hr 
τό οξυγόνο που καταναλίσκεται για την καύση των 0,42 kg Ha/hr είναι 0,42*16/2 = 3,36 kg 02/hr 
και το Η20 που παράγεται από την αντίστοιχη αντίδραση είναι: 0,42*18/2= 3,78 kg H20/hr. Η 
συνολική ποσότητα Η20 που παράγεται είναι 41,7 + 3,78 = 45,48 kg H20/hr 
Καύση ΑΖώτου 
Σύμφωνα με την αντίδραση καύσης του αζώτου το οξυγόνο που καίγεται για την πλήρη καύση 
του και το NO που παράγεται είναι: 
02       : 0,084 * 32/28 = 0,096 kg/hr 
NO      : 0,084 * 60/28 = 0,18 kg/hr 
Αέρας 
Σύμφωνα με τα παραπάνω η ποσότητα του οξυγόνου που απαιτείται για την καύση είναι: 
108 + 3,36 + 0,096 = 111,4 kg 02/hr 

και δεδομένου ότι ο ξηρός αέρας περιέχει 23,15 % κ.β. οξυγόνο, η απαιτούμενη ποσότητα 
αέρα είναι: 
111,4/0,2315 = 481,5 kg αέρα/hr 

Εφόσον η περίσσεια αέρα είναι 50% (241 kg αέρα/hr) η συνολική ποσότητα αέρα που 
απαιτείται είναι: 
722,5 kg αέρα/hr 
και ο συνολικός όγκος αέρα είναι: 
558 Nm3 αέρα/hr. 
Το άζωτο του αέρα που αντιστοιχεί στο οξυγόνο του αέρα που καίγεται (εκτός της περίσσειας 
αέρα) είναι: 
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0,7685 * 481,5 = 370 kg N2/h 
ΚΑΥΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣΠΟΡΟΥ  
Καύση Άνθρακα 
Σύμφωνα με την αντίδραση καύσης του άνθρακα το οξυγόνο που καίγεται για την πλήρη καύση 
του και το C02 που παράγεται είναι: 
Ο2      : 43,8 * 32/12 = 116,8 kg/hr 
COz     : 43,8 * 44/12 = 160,6 kg/hr 
Καύση Υδρογόνου 
Για την καύση του υδρογόνου του καυσίμου θεωρούμε ότι καταναλώνεται όλη η ποσότητα του 
περιεχόμενου στο καύσιμο οξυγόνου. Η υπόλοιπη ποσότητα του υδρογόνου καίγεται με το 
οξυγόνο του αέρα. 
Κατά συνέπεια το υδρογόνο που καίγεται με το οξυγόνο του καυσίμου είναι: 
34,5/8 = 4,3 kg H2/hr 
και το Η20 που παράγεται από την αντίστοιχη αντίδραση είναι: 34,5*18/16=38,8 kg H20/hr ενώ 
το υδρογόνο που καίγεται με το οξυγόνο του αέρα είναι: 
5 - 4,3 = 0,7 kg H2/hr 
το οξυγόνο που καταναλίσκεται για την καύση των 0,7 kg H^hr είναι 0,7*16/2 = 5,6 kg 02/hr και 
το Η20 που παράγεται από την αντίστοιχη αντίδραση είναι: 0,7*18/2= 6,3 kg HzO/hr. Η συνολική 
ποσότητα Η20 που παράγεται είναι 38,8 + 6,3 = 45,1 kg H20/hr. 
Καύση Αζώτου 
Σύμφωνα με την αντίδραση καύσης του αζώτου το οξυγόνο που καίγεται για την πλήρη καύση 
του και το NO που παράγεται είναι: 
02       : 0,11 * 32/28 = 0,126 kg/hr 
NO      : 0,11 * 60/28 = 0,23 kg/hr 
AEPΟΣ 
Σύμφωνα με τα παραπάνω η ποσότητα του οξυγόνου που απαιτείται για την καύση είναι: 
116,8 + 5,6 + 0,126 = 122,5 kg Oz/hr 

και δεδομένου ότι ο ξηρός αέρας περιέχει 23,15 % κ.β, οξυγόνο, η απαιτούμενη ποσότητα 
αέρα είναι: 
122,5/0,2315 = 529,3 kg αέρα/hr 
Εφόσον η περίσσεια αέρα είναι 50% (265 kg αέρα/hr) η συνολική ποσότητα αέρα που 
απαιτείται είναι: 
794,3 kg αέρα/hr 
και ο συνολικός όγκος αέρα είναι: 
613,5 Nm3 αέρα/hr. 
Το άζωτο του αέρα που αντιστοιχεί στο οξυγόνο του αέρα που καίγεται (εκτός της περίσσειας 
αέρα) είναι: 
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0,7685 * 529,3 = 406,8 kg N2/hr 
Συγκεντρωτικά οι ποσότητες των απαερίων (σε kg /hr) από τις αντιδράσεις καύσης των τριών 
καυσίμων προκύπτουν με άθροιση ως εξής: 
CΟ2     : 1230,1 + 148,5 + 160,6 = 1539,2 kg/hr 
Η20  : (371,1 + 75) + (45,48 + 9,375) + (45,1 + 9,375) = 555,43 kg/hr 
 Ν2  : 3213 + 370 + 406,8 = 3.990 kg/hr 
 NO : 2,3 + 0,18 + 0,23 = 2,71 kg/hr  
Αέρας : 2090,5 + 241 + 265 = 2.596 kg/hr 
Επιπλέον, από την αντίδραση μετατροπής του CaC03 σε CaO παράγονται 44 tn C02 ημερησίως, 
δηλαδή 2.750 kg/h. 
Άρα, η συνολική ποσότητα C02 στα απαέρια είναι: 1.539,3 + 2.750 = 4.289,3 kg C02/hr. 
Οι αντίστοιχοι όγκοι (σε Nm3) των απαερίων προκύπτουν βάσει της συνθήκης ότι 1 gmol 
ιδανικού αερίου σε Κ.Σ καταλαμβάνει όγκο 22,4 I: 
C02     : 2.183,6 Nm3 /hr 
Η20    : 691,2 Nm3 /hr 
N2      : 3.192 Nm3/hr 
NO      : 2,02 Nm3 /hr 
Αέρας : 2.005,2 Nm3 /hr 
Ο συνολικός όγκος των απαερίων θα είναι: 8.074 Nm3 /hr 
Ο συνολικός όγκος των απαερίων στην πραγματική θερμοκρασία των καυσαερίων ( °C) θα είναι: 
8.074 * (1+ /273) = m3 /hr (σύμφωνα με την εξίσωση 1, υπολογίστηκε ποσότητα παραγόμενων 
καυσαερίων m3 /hr) 
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Στη συνέχεια υπολογίζεται η % σύσταση των απαερίων:  
C02     : 2.183,6/8.074 = 0,27 ή 27 %  
Η20    : 691,2/8.074 = 0,08δ6 ή 8,56 %  
NO  : 2,02/8.074 = 0,000250 ή 0,0250 % ή 250 ppm  
02       : 420,7/8.074 = 0,0521 ή 5,21 %  
Ν2       : (3.192 + 1.596)/ 8.074 = 0,593 ή 59,3 % 

 
-ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ 
Στα καυσαέρια της καμίνου περιέχονται σωματίδια, τα οποία προέρχονται από την τέφρα 
των καυσίμων και από τη μηχανική και θερμική διάσπαση του ασβεστόλιθου και της 
άσβεστου. Για την απομάκρυνση των σωματιδίων από το ρεύμα των απαερίων, στη μονάδα  
έχει εγκατασταθεί σύστημα πλυντρίδας - κυκλώνα. Μετά την έξοδο από το σύστημα 
αντιρρύπανσης, τα απαέρια θα οδηγούνται στην ατμόσφαιρα μέσω κατάλληλης 
καπνοδόχου. 
-ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ 
Τα καυσαέρια από την ασβεστοκάμινο, οδηγούνται μέσω ανεμιστήρα καυσαερίων σε 
εναλλάκτη για θέρμανση του αέρα καύσης. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται σημαντικά η 
θερμοκρασία των καυσαερίων. Στη συνέχεια, οδηγούνται στο σύστημα αντιρρύπανσης, το 
οποίο αποτελείται από πλυντρίδα και κυκλώνα. 
H αρχή λειτουργίας του συστήματος αντιρρύπανσης είναι η εξής: 
Η πλυντρίδα χρησιμοποιεί νερό, υπό μορφή σταγονιδίων για να παγιδεύσει και να 
απομακρύνει τα αιωρούμενα στερεά σωματίδια. Γενικά, τα αιωρούμενα σωματίδια είναι 
μικρότερα σε σχέση με τα σταγονίδια. Τυπικό μέγεθος για τα σταγονίδια είναι μεταξύ 50 και 
100 μητι. 
Σε μια διάταξη πλυντρίδας υπάρχει το μέρος όπου γίνεται η είσοδος του αερίου ρεύματος 
με τα σωματίδια (απαέρια) καθώς και τα σύστημα των ψεκαστήρων για τη δημιουργία των 
σταγονιδίων. Τα αιωρούμενα στερεά σωματίδια όταν έλθουν σε επαφή με τα σταγονίδια 
ενσωματώνονται σε αυτά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα σωματίδια, δεσμευμένα από 
σταγόνες νερού, να γίνονται μεγαλύτερα και βαρύτερα. 
Η παραπάνω αύξηση στο μέγεθος και το βάρος έχει ως αποτέλεσμα να γίνεται αρκετά 
εύκολα ο διαχωρισμός των σταγονιδίων με τα ενσωματωμένα σωματίδια από την αέρια 
φάση σε έναν κυκλώνα. Κατ' αυτόν τον τρόπο αυξάνει σημαντικά η απόδοση του κυκλώνα, 
δεδομένου ότι το μέγεθος των σταγονιδίων είναι γύρω στα 50 μιτη, ή και μεγαλύτερο. 
-Κυκλώνες 
Οι κυκλώνες είναι όργανα καθαρισμού αερίων από σωματίδια, τα οποία αξιοποιούν τη 
φυγόκεντρο δύναμη, που αναπτύσσεται από περιστρεφόμενο αέριο ρεύμα. Ως γνωστόν, 
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όταν ένα σώμα κινείται κυκλικά με ακτίνα r και ταχύτητα uk, τότε έχει γωνιακή ταχύτητα w = 
uk/r. Η φυγόκεντρος δύναμη είναι:  

rmw
r

mu
F 2

2
k   (1) 

Η φυγόκεντρος δύναμη, ακόμα και για σχετικά μικρές ταχύτητες και κανονικές ακτίνες, 
μπορεί να είναι έως και δύο τάξεις μεγέθους μεγαλύτερη από τη δύναμη της βαρύτητος. 
Αυτή είναι η δύναμη την οποία χρησιμοποιούν οι κυκλώνες για το διαχωρισμό σωματιδίων 
από αέρια. 
Όπως φαίνεται στο Σχήμα 1, όταν ένα σωματίδιο κινείται περιστροφικά, μπορούμε να 
διακρίνουμε τρεις διαφορετικές ταχύτητες: την ταχύτητα κατά την κυκλική πορεία του 
σωματιδίου, uK, την ταχύτητα λόγω της βαρύτητος, ug και την ταχύτητα λόγω της 
φυγοκέντρου δυνάμεως, uφ Η ταχύτητα λόγω της βαρύτητος είναι αμελητέα. Τότε, κατ' 
αναλογία με το νόμο του Stokes, μπορούμε να αναπτύξουμε μία έκφραση για την ταχύτητα 
στην ακτινική κατεύθυνση, uφ, ως ακολούθως: 
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Η ταχύτητα αυτή είναι η ταχύτητα με την οποία τα σωματίδια κινούνται προς τα τοιχώματα 
του κυκλώνα λόγω της περιστροφικής κίνησης του αερίου. 
Οι κυκλώνες (Σχήμα 2) αποτελούνται από ένα κυλινδρικό τμήμα, στην κορυφή του οποίου 
και μέσω ενός παραλληλεπιπέδου αγωγού εισέρχεται το υπό καθαρισμόν αέριο. Ο αγωγός 
εισόδου είναι εφαπτομενικά τοποθετημένος στον κυλινδρικό κορμό έτσι ώστε το αέριο 
εισερχόμενο κινείται περιστροφικά κοντά στην επιφάνεια του κυλινδρικού θαλάμου και 
ταυτόχρονα κινείται προς τα κάτω, σχηματίζοντας μία εξωτερική δίνη και κατόπιν προς τα 
πάνω, σχηματίζοντας μία εσωτερική δίνη και εξέρχεται από την κορυφή. Κατά την εξωτερική 
δίνη, τα σωματίδια οδηγούνται, λόγω της φυγοκέντρου δυνάμεως, προς τα τοιχώματα του 
θαλάμου όπου συλλέγονται, συσσωματώνονται και γλιστρούν προς τον πυθμένα από τον 
οποίο αποσύρονται (Σχήμα 2). 
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Σχήμα 10 Κυκλική κίνηση ενός σωματιδίου και συνιστώσες της ταχύτητας 

Οι κυκλώνες συνήθως χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση σωματιδίων μεγαλύτερων 
των 10 μm. Όμως, οι κοινοί κυκλώνες σπανίως απομακρύνουν σωματίδια μικρότερα των 25 
μm με απόδοση μεγαλύτερη του 90%. Γενικά, η ποσοστιαία απόδοση των κυκλώνων 
μειώνεται ραγδαία με μείωση του μεγέθους των σωματιδίων. 
Ο βαθμός απόδοσης του κυκλώνα εξαρτάται από το μέγεθος και την πυκνότητα των 
σωματιδίων, την ταχύτητα του αερίου και τη γεωμετρική διάταξη του κυκλώνα. Όπως ήδη 
αναφέραμε, η κίνηση των σωματιδίων θεωρείται ότι ακολουθεί το νόμο του Stokes. Κατ' 
αναλογίαν με τους θαλάμους κατακάθισης, ο βαθμός απόδοσης δίδεται από τη σχέση: 
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όπου Ν ο αριθμός των περιστροφών που κάνει το αέριο, καθώς διέρχεται την εξωτερική δίνη 
και πριν εισέλθει στην εσωτερική δίνη. D0 είναι η διάμετρος του κυκλώνα. Συνεπώς, το 
γινόμενο ΝπD0 είναι το μήκος του τόξου ροής του αερίου, το οποίο αντιστοιχεί στο L στον 
θάλαμο κατακάθισης (Εξ. ??). W είναι το πλάτος του αγωγού εισροής αερίου (Σχήμα 2). Αν 
στην παραπάνω εξίσωση αντικαταστήσουμε την έκφραση για το uφ (Εξ. 2), τότε ο βαθμός 
απόδοσης παίρνει τη μορφή: 
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Ο αριθμός των στροφών τις οποίες κάνει το αέριο από την κορυφή ως τον πυθμένα του 
κυκλώνα, Ν, δεν μπορεί εύκολα να εκτιμηθεί θεωρητικά. Οι περισσότεροι σχεδιαστές 
χρησιμοποιούν το πειραματικό αποτέλεσμα, Ν = 5 
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Σχήμα 11 Σχηματικό διάγραμμα κυκλώνα για το διαχωρισμό σωματιδίων από αέρια 

Πηγή: Ν. de Nevers, Air Pollution Control Engineering, McGraw-Hill, 1995 
 

Η συλλογή των σωματιδίων από τα σταγονίδια του νερού προκαλείται από τους ακόλουθους 
μηχανισμούς: 
* Πρόσκρουση των μεγαλύτερων σωματιδίων σκόνης στις σταγόνες 
* Σύλληψη λόγω διάχυσης των λεπτών σωματιδίων 
* Ηλεκτροστατικές δυνάμεις 
*  Θερμικές κλίσεις 
* Συμπύκνωση υγρασίας σε σωματίδια 
 
Τα χαρακτηριστικά του κυκλώνα είναι: 
Μήκος Κωνικού τμήματος :2,50 m 
Μήκος Κυλινδρικού τμήματος: 2,00 m 
Διάμετρος Κυλινδρικού τμήματος : 2,40 m 
Οι αγωγοί καυσαερίων είναι από μαύρη λαμαρίνα πάχους 3 mm. Ο αγωγός εισαγωγής των 
καυσαερίων έχει διάμετρο 0,70 m, ενώ ο αγωγός εξόδου των καυσαερίων έχει διάμετρο 0,95 
m.Η καπνοδόχος είναι από μαύρη λαμαρίνα πάχους 5 mm, διαμέτρου 550 mm και ύψους 12 
m. 
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Από τη στοιχειακή ανάλυση του καυσίμου, το ποσοστό της τέφρας προκύπτει ότι είναι 4,3% 
κ.β. στο πυρηνόξυλο, 1% κ.β. στο πριονίδι και 5% κ.β. στο βαμβακόσπορο. 
Πολλαπλασιάζοντας την ωριαία κατανάλωση του κάθε καυσίμου με το αντίστοιχο ποσοστό 
τέφρας προκύπτει η ωριαία παραγωγή τέφρας ίση με 31,8 kgτέφρας/h. 
Το ποσοστό της τέφρας του καυσίμου που παραμένει σαν εξερχόμενο στερεό απόβλητο της 
καμΐνου είναι μηδενικό διότη η κάυση γίνεται στους 1500οC με αποτέλεσμασμα να 
εξαυλώνεται. Ο βαθμός απόδοσης του συστήματος πλυντρίδα - κυκλώνα, για το μέσο 
μέγεθος των σταγονιδίων (~ 50 μπι) θεωρείται 98%.Διαιρώντας με την ωριαία παραγωγή 
καυσαερίων προκύπτουν οι εκπομπές ιπτάμενης τέφρας ίσες με 71 mg/Nm3

καυσαερίου 
-Σύγκριση συστήματος πλυντρίδας - κυκλώνα με απλό αεροκυκλώνα 
Στην περίπτωση που τα απαέρια οδηγούνται κατευθείαν σε αεροκυκλώνα, χωρίς την ύπαρξη 
πλυντρίδας, ο βαθμός απόδοσης του κυκλώνα πκυκλ. , για το μέσο μέγεθος των σωματιδίων 
της ιπτάμενης τέφρας που προκύπτει από τη διεργασία της καύσης (~ 25-30 μιτι) είναι 95% 
(σύμφωνα με το διάγραμμα απόδοσης κυκλώνα που ακολουθεί). 
Επομένως, οι εκπομπές σωματιδίων ιπτάμενης τέφρας σε αυτή την περίπτωση είναι το 5% 
της τέφρας που εξέρχεται από τη κάμινο (28,62 kg τέφρας(/h), δηλαδή 1,431 kg 

τέφρας/h.Διαιρώντας με την ωριαία παραγωγή καυσαερίων προκύπτουν οι εκπομπές 
ιπτάμενης τέφρας ίσες με 177 mg/Nm3

 καυσαερίου  
Σε αυτή την περίπτωση λόγω υψηλών εκπομπών ιπτάμενης τέφρας θα έπρεπε να 
εγκατασταθεί και ένα σακόφιλτρο (εν σειρά διάταξη με τον κυκλώνα) για περαιτέρω μείωση 
των εκπομπών.Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ύπαρξη πλυντρίδας αυξάνει σημαντικά 
την απόδοση του κυκλώνα, δεδομένου ότι η παγίδευση των σωματιδίων στα σταγονίδια έχει 
ως αποτέλεσμα τα σωματίδια να γίνονται μεγαλύτερα και βαρύτερα. 

 
 

Εικόνα 1: Διάγραμμα βαθμού απόδοσης κυκλώνα σε σχέση με το μέσο μέγεθος σωματιδίων 
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ιπτάμενης τέφρας. 

Στο παραπάνω διάγραμμα απεικονίζεται τόσο ο θεωρητικός βαθμός απόδοσης του κυκλώνα 
(καμπύλη κόκκινου χρώματος) όσο και ο πραγματικός βαθμός απόδοσης του κυκλώνα 
(καμπύλη μπλε χρώματος). Σύμφωνα με τη θεωρητική καμπύλη για τα σωματίδια μεγέθους 
πάνω από 7μπτ θρ πρέπει ο βαθμός απόδοσης κατακράτησης να είναι 100%. Στην 
πραγματικότητα όμως η αποτελεσματικότητα κατακράτησης ακολουθεί την καμπύλη 
πραγματικού βαθμού απόδοσης (καμπύλη μπλε χρώματος). 
Υπάρχουν πολλά είδη πλυντρίδων από τις οποίες οι τύπου Ventouri χρησιμοποιούνται στις 
μονάδες ασβέστη.Το αέριο εξαναγκάζεται να περάσει μέσω ενός στενού ανοίγματος όπου οι 
ταχύτητες κυμαίνονται από 60-120 m/s.Στη συνέχεια προστίθεται νερό, το οποίο αμέσως 
δημιουργεί λεπτά σταγονίδια  και αναμιγνύεται με το αέριο.Τα σωματίδια σκόνης 
παγιδευόνται από τα σταγονίδια και όντας βαρύτερα μετακίνουνται εύκολα σε ένα 
διαχωριστή που συνήθως είναι κυκλώνας, οοποίος ακολουθεί στην πλυντρίδα τύπου 
Ventouri.Οι πλυντρίδες  επιλέγονται συνήθως όταν οι θερμοκρασίες των απαερίων 
πλησιάζουν ή είναι κάτω από το σημείο δρόσου. 

 

 

-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Τέλος γίνεται η αξιολόγηση, με περιβαλλοντικά κριτήρια, της χρήσης των τριών καυσίμων 
(πυρηνόξυλο, πριονίδι, βαμβακόσπορο) για την κάλυψη της απαιτούμενης θερμικής 
ενέργειας για την καμίνευση του ασβεστόλιθου. 
Παραπάνω, έγινε αναλυτική παρουσίαση των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών 
των τριών καυσίμων και των απαερίων που παράγονται στην κάμινο. Η καύση του 
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πυρηνόξυλου (12 tn/d) προσδίδει το 80% της απαιτούμενης θερμικής ενέργειας, η καύση 
του πριονιδιού (1,5 tn/d) το 10% και η καύση του βαμβακόσπορου (1,5 tn/d) το υπόλοιπο 
10%. Στη συνέχεια δίνεται συγκεντρωτικός πίνακας, όπου παρουσιάζεται η ποιοτική και 
ποσοτική σύσταση των απαερίων 

 
Πίνακας 6. Ποιοτική και ποσοτική σύσταση των απαερίων σύμφωνα με τους υπολογισμούς 

Συστατικό Ποσότητα Όγκος Σύσταση 

απαερίων (Kg/hr) (Nm3/hr) (% κ.ο.) 

co2 4.289,3 2.183,6 27 % 

Η20 555,43 691,2 8,56 % 

Ν2 5.985 4.788 59,3 % 

 

NO 

 

2,71 

 

2,02 

 

0,0250 % (250 ppm) 

   335 mg/Nm3 

ο2 601 420,7 5,21 % 

 

Βάσει των υπολογισμών, η ποσότητα της ιπτάμενης τέφρας που αποβάλλεται στα 
καυσαέρια, μετά τη διέλευση από το σύστημα αντιρρύπανσης είναι 572 g/hr ή 71 
mg/Nm3

καυσαερίου. 
Στην Οδηγία 96/61/ΕΚ για την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης (IPCC) των 
Βιομηχανιών Ορυκτών Προϊόντων, δίνονται οι οριακές τιμές εκπομπής των διαφόρων 
συστατικών στην παραγωγή άσβεστου σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες 
συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

Πίνακας 7. Εθνικά όρια εκπομπής για την παραγωγή ασβέστου στην Ε.Ε 

 Ροή Μάζας kg/h Σκόνη so2 NOx HCl 

ΧΩΡΑ  mg/Nm3 

Αυστρία  '  50 500   

 

Βέλγιο >0.5 <0.5 50 150    

Δανία         100     500 200  

Φιλανδία  50-150 250 150-200  

Γαλλία >1 <1 >25 50 100 300 500  

Γερμανία >5 50 500 1500-1800  

Ελλάδα  100-150    
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Ιρλανδία  50 750 1800  

Ιταλία >50 50 500 1800  

Λουξεμβούργο      

Ολλανδία      

Πορτογαλία      

Ισπανία  250 4300 300  

Σουηδία      

Ην.Βασίλειο  40-50 200 900  

 

Από τη σύγκριση των πινάκων 6 και 7 προκύπτει το συμπέρασμα ότι η μελετώμενη πρόταση 
με το συγκεκριμένο σύστημα αντιρρύπανσης αποτελεί μια φιλική προς το περιβάλλον 
επιλογή που δεν πρόκειται να επιβαρύνει το περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής, ενώ 
παράλληλα θα αξιοποιηθούν τα παραπροϊόντα διαφόρων παραγωγικών διαδικασιών και θα 
πληρεί τα όρια του Π.Δ.1180/81. 
Τα προϊόντα καύσης της βιομάζας είναι βασικά νερό και COz και δεν περιέχουν ή περιέχουν 
ελάχιστες ποσότητες οξειδίων του θείου και του αζώτου. Η χρήση της συνδέεται με ήπια (και 
συνεπώς) οικολογικά αποδεκτή επέμβαση στο περιβάλλον χωρίς εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου, με αποτέλεσμα η αξιοποίηση της να συνεισφέρει αποφασιστικά στη βελτίωση 
του περιβάλλοντος. 



 

 

 

 

Προτάσεις Β.Δ.Τ για την Ελλάδα 

Μια συνολική εικόνα των χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών ανά φάση παραγωγής του 
συσχετισμού τους με τις προτεινόμενες ΒΔΤ  καθώς και των επιτυγχανόμενων επιπέδων 
εκπομπής ρύπων σήερα στην Ελληνική βιομηχανία άσβεστου δίνεται στους παρακάτω πίνακες: 
Στους πίνακες αυτούς παραουσιάζονται και οι προτάσεις για την υιοθέτηση ΒΔΤ για την 
Ελλάδα.Οι προτάσεις αυτές στηρίζονται τόσο στην υπάρχουσα κατάσταση στην Ελληνική 
βιομηχανία ασβέστου όσο και στο κόστος των απαιτούμενων επενδύσεων για την υιοθέτηση 
τους,λαμβονόμενης υπόψη και της βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας των βιομηχανιών 
αυτών , σε ένα δύσκολο εμπορικά περίγυρο. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6.5.6. Εκπομπές θορύβου. 

Κατά την λειτουργία της μονάδας παραγωγής  παράγεται  θόρυβος, που σε καμιά περίπτωση 
δεν υπερβαίνουν τα ανεκτά όρια (Π.Δ 1180/81 Αρθ.2 Παρ.5). Δεν δημιουργείται  ηχορύπανση 
στην περιοχή εκτός αυτού. Περιμετρικά του γηπέδου  έχουν φυτευθεί θάμνοι για την μείωση της 
ηχορύπανσης.Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την μεγάλη απόσταση της μονάδας από τα όρια 
του κοντινότερου οικισμού μηδενίζουν τις όποιες αρνητικές επιπτώσεις. 
Σε ότι αφορά την εκτίµηση του εξωτερικού θορύβου της περιοχής, αυτή πραγµατοποιείται µε τη 
βοήθεια του Ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 360 σύµφωνα µε το οποίο :«το βασικό κριτήριο 
ηχοστάθµης (Lb) για τον εξωτερικό θόρυβο σε περιοχές µικτές καθορίζεται συνήθως από 
45dB(A)-65dB(A)». Η στάθµη θορύβου που δηµιουργείται από τη λειτουργία του µηχανολογικού 
εξοπλισµού της µονάδας µετρούµενη στα όρια του γηπέδου είναι της τάξης 30 - 35 dB(A). Έτσι 
είναι προφανές ότι για την υπό µελέτη περιοχή, που είναι αγροτική µε χρήση των ιδιοκτησιών 
τόσο για βιοτεχνίες όσο και για κατοικίες, το παραπάνω εύρος ηχοστάθµης δεν ξεπερνιέται.  
Τονίζεται ότι η περιµετρική δενδροφύτευση ελαττώνει αισθητά την ένταση θορύβου που 
πιθανώς κάποιες στιγµές παράγεται και εποµένως στα όρια του γηπέδου η στάθµη θορύβου θα 
είναι αρκετά µικρότερη από τα όρια που ορίζονται από την κείµενη νοµοθεσία.  
Τέλος ο κυκλοφοριακός θόρυβος από την λειτουργία της µονάδας κυµαίνεται σε χαµηλά 
επίπεδα και σε καµία περίπτωση δεν ξεπέρνα το όριο του κυκλοφοριακού θορύβου της 
Ελληνικής νοµοθεσίας των 70 db(A)L10,18ωρο. Τονίζεται ότι η παραγωγική διαδικασία της 
µελετώµενης µονάδας γίνεται σε κλειστό κτίριο.  

 

6.5.7 Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 
Στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε σημαντικές πηγές ηλεκτρομαγνητικών 
πεδίων. 
 
6.6. ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ 

6.6.1 Εκτίμηση χρόνου ή συνθηκών παύση λειτουργίας 

Δεν μπορεί να εκτιμηθεί. 

 

6.6.2  Καθαίρεση μόνιμων κατασκευών, απομάκρυνση εξοπλισμού κ.λ.π 

Σε περίπτωση απομάκρυνσης της μονάδας, λόγω της φύσης των υλικών κατασκευής  δεν 
πρόκειται  να  προκληθεί οποιαδήποτε ρύπανση του περιβάλλοντος με την προϋπόθεση τα 
απόβλητα που θα προκύψουν (κυρίως στερεά)  να μεταφερθούν σε  εγκεκριμένους χώρους για 
διάθεση ή περαιτέρω επεξεργασία..Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το 
δυνατόν, εν όλω ή εν μέρει, ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
 
 



 

 

6.6.3 Αποκατάσταση εδάφους ή χώρου κατάληψης 

Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος 
εγκατάστασής της. Ειδικότερα: • Οι χώροι διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων να εξυγιανθούν 
– αποκατασταθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 
13588/725/28−3−06 (ΦΕΚ 383/Β) και 24944/1159/30−6−2006 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύουν. 
 

6.7. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Η  λειτουργία της μονάδας σχετίζεται με μικρό αριθμό από ζητήματα ασφάλειας, που όμως εάν 
δεν ληφθούν υπ’ όψη, εγκυμονούν πιθανούς κινδύνους για τους ανθρώπους, και το περιβάλλον. 
Η λήψη των κατάλληλων προφυλάξεων και μέτρων ασφάλειας έχει ως σκοπό την αποφυγή 
οποιωνδήποτε κινδύνων και επικίνδυνων καταστάσεων και συμβάλλει στην εξασφάλιση μιας 
ασφαλούς λειτουργίας της μονάδας. Γενικά, από την παραγωγή δεν προκύπτουν τοξικά 
απόβλητα. Ως έκτακτες συνθήκες μπορεί να αναφερθούν η πυρκαγιά. Σε περίπτωση 
πυρκαγιάς(πολύ μικρές πιθανότητες λόγως της παραγωγικής διαδικασίας της μονάδας) που θα 
προκληθεί εκτός του αγροτεμαχίου, οι κινήσεις που θα κάνουμε κατά την διάρκεια της 
λειτουργίας για την προστασία της εγκατάστασης είναι η τακτική αποψίλωση των χόρτων εντός 
του αγροτεμαχίου μονάδας θα υπάρχουν πυροσβεστήρες τοπικής εμβέλειας και πυροσβετική 
φωλιά και ότι προβλέπεται από τις αντίστοιχες μελέτες πυροπροστασόιας. 
Το συγκρότημα της μονάδας «ΘΕΣΣΑΛΙΚΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΑΣ» δεν υπόκειται τις απαιτήσεις που 
απορρέουν από την οδηγία SEVESO σχετικά με τα μέγαλης κλίμακας ατυχήματα που μπορούν να 
προκαλέσουν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον.Κατα την λειτουργία της μονάδας, δεν 
αναμένεται να προκληθούν σημαντικής έκτασης ατυχήματα λόγω έκτακτων συνθηκών 
δεδομένου ότι: 

 Στη μονάδα διαχειρίζονται μη επικίνδυνες Α ύλες και προιόντα. 
 Η μονάδα λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας. 
 Σε πέριπτωση βλάβης  μηχανημάτων  ή διαρροών, άμεση παύση λειτουργίας της 

μονάδας για επισκευή. 
Πλημμύρες: Πρόκειται για σπάνιο φαινόμενο στην περιοχή, και προφανώς αδύνατο να 
αντιμετωπιστεί από μεμονωμένο φορέα κάποιου έργου. Παρόλα αυτά θα πρέπει να σημειωθεί 
ότι σε περίπτωση πλημμύρας θα πρέπει η στάθμη του νερού να ξεπεράσει το ένα (1) μέτρο και 
να συνοδευτεί από ζημιές στις σωληνώσεις τροφοδοσίας για να προκαλέσει σημαντική ζημιά.  
Σεισμοί:  Οι σεισμικές δονήσεις δεν αναμένεται να προκαλέσουν κανένα πρόβλημα.  
Βανδαλισμοί: Ο χώρος εγκατάστασης προστατεύεται από σύστημα συναγερμού, συνδεδεμένο 
με εταιρεία φύλαξης. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

7.1ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 

Η επιλογή της θέσης έγινε μετά από έρευνα της ευρύτερης περιοχής ώστε να ικανοποιεί αφ’ ενό
ς τα δεδομένα του  εφοδιασμού  της  μονάδας  με  πρώτη  
ύλη και  αφ’ ετέρου τους περιορισμούς που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία για την προστ
ασία του περιβάλλοντος, τους υπάρχοντες οικισμούς και τις εν γένει δραστηριότητες της ευρύτε
ρης περιοχής. Η επιλογή της μονάδας παραγωγής εσβεσμένου ασβέστη και ασβεστοπολτού 
εξασφαλίζει αφ’ ενός τον εφοδιασμό της μονάδας με πρώτη ύλη και  αφ’ ετέρου τη διάθεση των 
παραγόμενων προιόντων στην τοπική κοινωνία. 
Παράμετροι χωροθέτησης που εξετάστηκαν επίσης είναι:   

 η δυνατότητα ηλεκτρικής διασύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ   
 οι υφιστάμενοι δρόμοι πρόσβασης   
 οι αποστάσεις από τους κοντινότερους οικισμούς   
  το οικιστικό δίκτυο, παραδοσιακοί οικισμοί, περιοχές ιστορικών τμημάτων πόλεων   
  οι χρήσεις γης   
  οι οριοθετημένοι αρχαιολογικοί χώροι και ζώνες   
  οι αποστάσεις από τα βασικά δίκτυα υποδομής   
  οι  περιοχές  περιβαλλοντικής  προστασίας  και  ειδικά  προγράμματα  περιβαλλοντικής  

προστασίας  (NATURA,  RAMSAR, οικολογικοί πόροι διευρωπαϊκής σημασίας, κλπ)  
Με βάση τις ανωτέρω παραμέτρους που εξετάστηκαν, η συγκεκριμένη θέση  ικανοποιεί κατά το 
βέλτιστο δυνατό τρόπο τις προϋποθέσεις αλλά και περιορισμούς που απαιτούνται για τέτοια έρ
γα. Συγκεκριμένα:   

 στην προτεινόμενη θέση, δε απαιτείται διάνοιξη δρόμου πρόσβαση.   
 δεν επηρεάζει τις υπάρχουσες χρήσεις γης 
 είναι εκτός οριοθετημένων αρχαιολογικών χώρων και ζωνών.   
 πλησίον του γηπέδου δεν υφίστανται στρατιωτικές εγκαταστάσεις οποιασδήποτε μορφή   
 επιφέρει μικρής έντασης επιπτώσεις στην αισθητική του τοπίου, δεν παρεμποδίζει τη θέ

α αξιόλογων στοιχείων του τοπίου, δεν δημιουργεί μη αποδεκτές αισθητικά καταστάσεις 
και δεν υποβαθμίσει τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, οι οποίοι εξασφαλίζουν την δυ
ναμική εξέλιξη της αισθητικής του τοπίου.   

Η επιλογή άλλης θέσης στην ευρύτερη περιοχή δεν κατέστη εφικτή λόγω αδυναμίας εξεύρεσης κ
ατάλληλης έκτασης,  για  αγορά  ή  μίσθωση,  η  οποία  να  ικανοποιεί  κατά  το  βέλτιστο  
δυνατό  τρόπο  τις  προϋποθέσεις  αλλά  και  περιορισμούς που αναφέρθηκαν ανωτέρω.  
 

 

 

 

 



 

 

7.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Όσον αφορά στην τεχνολογία, η προτεινόμενη επένδυση είναι η πλέον ενδεδειγμένη βάσει του 
υπάρχοντος τεχνικοοικονομικού πλαισίου για την παραγωγή  γιαουρτιού και την προστασία του 
περιβάλλοντος. Σχετικά με την εγκατεστημένη ισχύ λήφθηκε σοβαρά υπόψη το κόστος 
κατασκευής και διαχείρισης της μονάδας, σύμφωνα με τα διαθέσιμα κεφάλαια της 
επειχήρησης. 
 

7.3 ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 

Σε ότι αφορά στη μηδενική λύση για το μέγεθος και τη θέση του έργου, δηλαδή τη μη λειτουργί
α του έργου,  θεωρείται ότι πρέπει να αποκλειστεί, για τους κάτωθι λόγους.   
α)  Το  εξεταζόμενο  έργο  δεν  προκαλεί  περιβαλλοντικές  επιπτώσεις  μη  αναστρέψιμες  στην  
περιοχή, εφόσον τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι και περιορισμοί σύμφωνα με την παρούσα 
μελέτη.   
β) Η προτεινόμενη επένδυση είναι ήπιου και φιλικού προς το περιβάλλον χαρακτήρα. Πρόκειται 
για μία οικονομικά  αποδοτική  και  βιώσιμη  δραστηριότητα,  με  σημαντικό  κοινωνικό  και 
οικονομικό όφελος  για  την τοπική κοινωνία. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

8.1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Οι εγκαταστάσεις της Θεσσαλικής Ασβεστοποιείας ΟΛΥΜΠΟΣ βρίσκονται σε γήπεδο εμβαδού 
12.338,83m2, σε ιδιόκτητο χώρο της εταιρίας στο 5° χλμ. Εθν. Οδού Λάρισας - Θεσσαλονίκης. Ο 
χώρος γύρω απ' την εγκατάσταση είναι πεδινός. 
Η πλησιέστερη κατοικημένη περιοχή είναι η πόλη της Λάρισας σε απόσταση 2500m περίπου απ' 
τα όρια της. Στον ευρύτερο χώρο και σε ακτίνα 7000m υπάρχουν οι εξής κατοικημένες περιοχές: 
Τ.Κ Ομορφοχωρίου 
Τ.Κ Αμφιθέας 
Τ.Κ Μελισσοχωρίου 
Όσον αφορά την ύπαρξη βιομηχανικών μονάδων γύρω απ' την εν λόγω μονάδα και σε 
ακτίνα 7000m μπορούμε να αναφέρουμε τις εξής : 

α) Εργοστάσιο παραγωγής Ζάχαρης 
β) Εργοστάσιο κεραμοποιίας ΤΕΡΡΑ Α.Ε. (ΒΙΟΚΕΡΑΛ) 
γ)Εργοστάσιο κεραμοποιίας "ΑΦΟΙ ΣΑΠΟΥΝΑ ABET"  
δ) Μονάδα παραγωγής έτοιμων οικοδομικών στοιχείων 
σκυροδέματος 

 ε) Μονάδα σιδηροκατασκευών (μεταλλικές στέγες, κ,λ,π.) 
 στ) Πρέπει να σημειώσουμε ότι εκατέρωθεν του άξονα το δρόμου Λάρισας 
–Συκουρίου ευρίσκονται ένας σημαντικός αριθμός μικρών βιοτεχνιών και 
εργαστηρίων π.χ. επιπλοποιεία, ξυλουργία, μαρμαράδικα κ. α. 
 

8.2 ΚΛΙΜΑΤΙΚΆ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ 

Η περιοχή Δήμου Λάρισας, χαρακτηρίζεται από κλίμα ηπειρωτικό και συγκεκριμένα μεταβατικό, 
από το μεσογειακό προς  μεσευρωπαϊκό. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Θεσσαλική πεδιάδα 
περικλείεται από τους ψιλούς ορεινούς όγκους της Πίνδου, του Ολύμπου, της Όσσας, του 
Μαυροβουνίου, του Πηλίου και των Αγράφων που την απομονώνουν από την ευεργετική 
επίδραση του Αιγαίου, που επηρεάζει τα ανατολικά της παράλια. Γι’ αυτό οι θερμοκρασίες είναι 
ψυχρότερες το χειμώνα και θερμότερες το καλοκαίρι σε σχέση με άλλες γειτονικές περιοχές που 
έχουν άνοιγμα προς τη θάλασσα  
 
- Βροχόπτωση -Θερμοκρασία.  

Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, λειτουργεί  σημαντικός αριθμός μετεωρολογικών σταθμών. Ο 
πλησιέστερος στην άμεση περιοχή μελέτης μας μετεωρολογικός σταθμός, λειτουργεί στην 
Περιοχή της Λάρισας εντός του Αρχηγείου Τακτική Αεροπορίας (ΑΤΑ). Ως πλέον αξιόπιστα 
λαμβάνοντα τα στοιχεία του προαναφερθέντα Μετεωρολογικού Σταθμού που βρίσκεται σε 
απόσταση 7km βόρεια από την περιοχή μελέτης και σε υψόμετρο 73 m και συντεταγμένες, 
γεωγραφικό πλάτος 39ο37'58" και μήκος 22ο25'1".  



 

 

Λόγω της ελάχιστης υψομετρικής διαφοράς του μετεωρολογικού σταθμού της Λάρισας και του 
μέσου υψομέτρου της υπό μελέτης περιοχής, καθώς και της ελάχιστης μεταξύ τους απόστασης, 
η εκτίμηση του ύψους βροχόπτωσης και θερμοκρασίας πραγματοποιήθηκε με δεδομένα του 
προαναφερθέντος  μετεωρολογικού σταθμού. Συνεπώς θεωρήθηκε ότι τα δεδομένα 
βροχόπτωσης και θερμοκρασίας των δυο περιοχών δεν διαφέρουν σημαντικά και δεν 
δικαιολογούνται μεγάλες διαφοροποιήσεις στο ύψος βροχόπτωσης και θερμοκρασίας. Με 
δεδομένα λοιπόν βροχόπτωσης και θερμοκρασίας των ετών 1961 έως 2002 του μετεωρολογικού 
σταθμού Λάρισας, εκτιμήθηκε η μέση μηνιαία  βροχόπτωση η ετήσια αθροιστική καθώς και η 
μέση μηνιαία θερμοκρασία και η μέση ετήσια θερμοκρασία (Πίνακας 3.6 και Σχήμα 3.3 και 3.4). 
Η μέση θερμοκρασία του αέρα είναι 15,7 οC και το μέσο ετήσιο ύψος βροχόπτωσης 34,6 mm. 
Θερμότεροι μήνες είναι οι Ιούλιος και Αύγουστος και ψυχρότερος ο Ιανουάριος. Το μεγαλύτερο 
ύψος βροχόπτωσης παρατηρείται τον Νοέμβριο, και το μικρότερο τον Αύγουστο. 
Η μέση μηνιαία βροχόπτωση (Σχήμα 3.3) κυμαίνεται από 56,00 mm τον Νοέμβριο έως 15,30 mm 
τον Αύγουστο με τη μέση ετήσια αθροιστική βροχόπτωση να υπολογίζεται σε 414,70 mm/έτος. 
Η μέση μηνιαία θερμοκρασία (Σχήμα 3.4) κυμαίνεται από 5,5 oC τον Ιανουάριο έως 27,3 oC το 
Ιούλιο με μέση θερμοκρασία έτους 17,4 οC.  
-Άνεμοι.  
Η διεύθυνση και η ταχύτητα των ανέμων καθώς και η ετήσια συχνότητα (%), σύμφωνα με τα 
δεδομένα του μετεωρολογικού σταθμού Λάρισας για την περίοδο 1955-1997, φαίνονται στον 
Πίνακα 3.5. 
Παρατηρούμε ότι: από άποψη ετήσιας συχνότητας των ανέμων επικρατεί σαφώς ο Ανατολικός 
(16,82%) και ακολουθούν ο ΒΑνατολικός (5,67 %), ο ΝΑνατολικός (5,24%), , ο Βόρειος (4,82 %), ο  
Δυτικός (3,18 %) ο ΒΔυτικός (3,52 %), ο ΝΔυτικός (2,94 %) και ο Νότιος (1,64%).  
Τέλος, όσον αφορά την ταχύτητα των ανέμων, ο Α πνέει συνήθως με 1-4 Beaufort, ενώ οι άλλοι 
με 1-3 BF. Η ανώτατη ταχύτητα των ανέμων προσεγγίζει τα 8 BF με εξαίρεση τους Ν και ΝΑ που 
δεν ξεπερνούν τα 7 BF. 
Την άνοιξη και το καλοκαίρι επικρατούν άνεμοι Ανατολικοί το φθινόπωρο Ανατολικοί και 
Βορειοανατολικοί και το χειμώνα Βόρειοι και Βορειοανατολικοί. Η μέση ετήσια νηνεμία 
ανέρχεται σε 55,54% και εμφανίζεται ψηλότερη κατά την χειμερινή περίοδο με μέγιστο 75% το 
Δεκέμβριο και χαμηλότερη το καλοκαίρι με ελάχιστο 36% τον Ιούλιο.  
-Εκτίμηση της ξηρότητας του βιοκλίματος.  
Η ξηρότητα αποτελεί μια βιοκλιματική παράμετρος που χαρακτηρίζει το μεσογειακό βιοκλίμα 
και προκύπτει από τα ομβροθερμικά διαγράμματα, τα οποία συνδυάζουν τις μέσες μηνιαίες 
τιμές βροχόπτωσης με τις μέσες μηνιαίες τιμές θερμοκρασίας, όπως αυτές εκτιμήθηκαν στην 
παράγραφο 3.2.9.2. 
Η ξηρή περίοδος ορίζεται ως ο αριθμός των συνεχόμενων μηνών κατά τους οποίους η 
αριθμητική τιμή της μέσης μηνιαίας βροχόπτωσης σε mm είναι μικρότερη ή ίση με το διπλάσιο 
της αριθμητικής τιμής της μέσης μηνιαίας θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου 

Pmm ≤2T0C 



 

 

Η κλειστή περιοχή μεταξύ των δύο καμπυλών του διαγράμματος δείχνει την διάρκεια της 
περιόδου και την ένταση της ξηρασίας. (Σχήμα 3.6).  
Από το προκύπτον ομβροθερμικό διάγραμμα  το οποίο συντάχθηκε βάσει των μετεωρολογικών 
δεδομένων του Μ.Σ. Λάρισας παρατηρείται ότι η ξηρή περίοδος διαρκεί από τα μέσα Μαΐου έως 
τις αρχές Σεπτεμβρίου   
Για την ταξινόμηση των ποικιλιών (χαρακτήρων) του μεσογειακού κλήματος χρησιμοποιήθηκε ο 
βροχοθερμκός δείκτης του L. Emberger  που δίνεται από την παρακάτω σχέση.  
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               όπου  P   το ετήσιο βροχομετρικό ύψος σε mm. 
                Μ  η μέση μέγιστη θερμοκρασία του θερμότερου μήνα σε απόλυτους βαθμούς  (Kelvin 
= -273.15+ οC)  
              Και  m η μέση ελάχιστη θερμοκρασία του ψυχρότερου μήνα σε απόλυτους βαθμούς. 
Από όπου εκτιμήθηκε η τιμή του βροχομετρικού δείκτη Q = 75.  
Με βάση την τιμή του δείκτη Q και την τιμή της μέσης ελάχιστης θερμοκρασίας του ψυχρότερου 
μήνα (5,36 οC) και τοποθετώντας τις τιμές αυτές στο βιοκλιματικό διάγραμμα των περιοχών της 
Μεσογείου (κατά L. Emberger-Ch. Sauvage, 1963), το κλίμα της περιοχής χαρακτηρίζεται ως 
Ύφυγρο με ήπιους χειμώνες.  (Σχήμα 3.7) 

 

Πίνακας  3.5: Ετήσια (%) Συχνότητα Κατεύθυνσης Ανέμου και Έντασης στην κλίμακα Beaufort 

Beaufort Β ΒΑ Α ΝΑ Ν ΝΔ Δ ΒΔ ΝΗΝΕΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

0 
        

55.536 55.536 

1 0.340 0.252 1.030 0.559 0.263 0.405 0.416 0.384 
 

3.649 

2 1.951 2.104 6.970 2.795 1.019 1.414 1.764 1.775 
 

19.792 

3 1.260 1.721 6.016 1.414 0.241 0.712 1.074 0.855 
 

13.293 

4 0.833 1.085 2.290 0.405 0.077 0.307 0.438 0.384 
 

5.819 

5 0.307 0.340 0.362 0.044 0.022 0.055 0.088 0.077 
 

1.295 



 

 

6 0.099 0.121 0.110 0.011 0.011 0.022 0.022 0.022 
 

0.418 

7 0.022 0.033 0.033 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 
 

0.143 

8 0.011 0.011 0.011 0.000 0.000 0.011 0.000 0.011 
 

0.055 

9 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 

0.000 

10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 

0.000 

>11 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 

0.000 

ΣΥΝΟΛΟ 4.823 5.667 16.822 5.239 1.644 2.937 3.813 3.519 
 

100.000 

 

 

 

Πίνακας  3.6 

Μετεωρολογικά στοιχεία (βροχόπτωσης και θερμοκρασίας) περιοχής μελέτης. (1961-2001) 

ΣΤΑΘΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ ,  Β.Γ.Π.   39ο37'58"  DEGR ,  Γ.Μ.   22ο25'1" DEGR. , ΥΨΟΜΕΤΡΟ   73 m 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 
ΣΥΜΒΟΛΟ 

ΜΟΝΑΔ

ΕΣ 

Μ Η Ν Α Σ 

 Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ 
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Tm 0C 16,2 
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Ετήσια αθροιστική 

βροχόπτωση 
Βsum mm 414,70 
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Σχήμα 11: Βιοκλιματικό διάγραμμα των περιοχών της Μεσογείου (κατά L. Emberger-Ch. 
Sauvage, 1963) 

 



 

 

 

 

 

 

8.2 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΆ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ 

Ο Νομός Λάρισας έχει έκταση 5.390km , η οποία αντιπροσωπεύει το 38,3% της Θεσσαλίας και το 
4% της χώρας, η δε μορφολογική κατανομή της είναι: πεδινή 47,1%, ημιορεινή 25,4%,ορεινή 
27,5%. Στα ΒΑ του Νομού εκτείνεται ο Όλυμπος (2.918m) που είναι το ψηλότερο βουνό της 
Ελλάδας και χωρίζεται από τη χαράδρα του χειμάρρου Ξηρόλακου σε δύο μεγάλα τμήματα, τον 
Άνω Όλυμπο, στα σύνορα της Μακεδονίας και τον Κάτω Όλυμπο, νοτιότερα. Ο Όλυμπος μαζί με 
τις οροσειρές Τίταρου και των Καμβουνίων στα δυτικά αποτελούν το βόρειο και βορειοδυτικό 
τμήμα του Νομού. Στα ΝΑ του Κάτω Ολύμπου υψώνεται η Όσσα ή Κίσσαβος (1.978m). Το 
ανάγλυφο στην άμεση περιοχή μελέτης είναι ομαλό, σχεδόν επίπεδο, χωρίς σημαντικές 
υψομετρικές διαφοροποιήσεις και οι υφιστάμενες οι κλίσεις στην τοπογραφία έχουν διεύθυνση 
και φορά ΒΑ-ΝΔ. 
 
8.3 ΓΕΩΛΟΓΙΚΆ, ΤΕΚΤΟΝΙΚΆ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ 

Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που δομούν την ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το γεωλογικό χάρτη 
του ΙΓΜΕ (Χάρτης 5 και Σχήμα 3.2) είναι οι εξής: 



 

 

Αλλουβιακές αποθέσεις της λεκάνης της Λάρισας(al) και ποτάμιες αναβαθμίδες. (Ht1, Ht2, 
Ht3). Εξαπλώνονται κατά μήκος των ποταμών Πηνειού και Τιταρήσιου και προέρχονται από 
ποτάμιες και ποταμολιμναίες αποθέσεις. Συνίσταται κύρια από αλλουβιακές αποθέσεις του 

ολόκαινου. Αποτελούνται κύρια από άμμους και λιγότερο από κροκαλολατύπες και αργίλους. που 

αποτέθηκαν στην λεκάνη της Λάρισας και σε μικρές εσωτερικές λεκάνες. Τοπικά αναπτύσσονται 

σε μεγάλη έκταση γιατί προέρχονται από περιόδους πλημυρών της περιοχής Στα κράσπεδα των 

λεκανών τα υλικά είναι περισσότερο αδρομερή, ενώ προς το κέντρο γίνονται βαθμιαία 

λεπτομερέστερα. Η συνεχής αλλαγή της πορείας του Πηνειού ποταμού δημιούργησε αναβαθμίδες 

που φθάνουν σε ύψος τα 5 m (Ht1, Ht2, Ht3) 

Ασύνδετα υλικά (Ht). Απαντούν στις κοίτες και στις νέες αναβαθμίδες των χειμάρρων και στα 
κράσπεδα των αλουβιακών πεδίων. Αποτελούνται κυρίως από άμμους και κροκαλολατύπες 
ποικίλου μεγέθους και ηθολογικής σύστασης. 
Παλαιοί κώνοι κορημάτων –πλευρικά κορήματα και υλικά αναβαθμίδων χειμάρρων. (Pt.cs.sc) 
Απαντούν κατά το πλείστον στα κράσπεδα των αλουβιακών πεδίων και σπανιότερα στους 
ορεινούς όγκους. Αποτελούνται από αδρομερή υλικά με κροκαλολατύπες, ποικίλου μεγέθους, 
συγκολλημένα κατά κανένα με ανθρακική συγκολλητική ύλη. Το ύψος των αναβαθμίδων φθάνει 
τα 20 m περίπου. 
Ποταμοχερσαίοι σχηματισμοί. (Pl-Pt). Υπέρκεινται λιμναίων και λιμνοποτάμιων αποθέσεων. 
Συνίσταται από αργιλοαμώδη  υλικά και πηλούς με διάσπαρτες κροκαλολατύπες διαφόρου 
προελεύσεως, με παρεμβολές  χαλαρών/ημιχαλαρών κροκαλολατυποπαγών. Οι λιμναίες 
αποθέσεις αποτελούνται από μάργες, μαργαϊκούς ψαμμίτες, μικρο – 
μακροκροκαλολατυποπαγή. Μέγιστο πάχος 100 m  περίπου. Αποτελεί τον κύριο γεωλογικό 
σχηματισμό στην λοφώδη, άμεση, περιοχή μελέτης. 
 

Σχήμα 12.  Στρωματογραφική στήλη περιοχής μελέτης 

 

 

Στην λοφώδη περιοχή  της Ταουσάνης επικρατούν κυρίως οι αμμοχάλικες και οι κροκάλες 
(υδροφόροι σχηματισμοί) με μικρές ενστρώσεις μάργας όπου το πάχος όλων αυτών των πλειο-



 

 

πλειστόκαινων σχηματισμών διαφοροποιείται έντονα από θέση σε θέση ως αποτέλεσμα 
τεκτονικών επιδράσεων αλλά και επιφανειακής διάβρωσης. Γενικά το υδρολογικό υπόβαθρο 
είναι οι μάργες και τα κροκαλοπαγή του νεογενούς που επικάθονται σε σχιστόλιθους ή 
οφιόλιθους. Τα αδρομερή υλικά από αμμοχάλικες και κροκάλες που συνιστούν τους 
υδροφόρους σχηματισμούς έχουν μεγάλο πάχος και σχεδόν αρχίζουν από την επιφάνεια 
(ελεύθερη υδροφορία). Ως υδροφόροι σχηματισμοί θεωρούνται αρκετά ικανοποιητικοί με 
μεγάλο πορώδες και κατά συνέπεια μεγάλη υδατοχωρητικότητα. Όταν το σύστημα ήταν 
κορεσμένο (πριν την εκμετάλλευση του υπόγειου υδάτινου δυναμικού) η υπερχείλιση των 
υδροφορέων εκδηλωνόταν με την εμφάνιση πηγών, το νερό των οποίων εξασφάλιζε τις 
υδρευτικές ανάγκες της περιοχής. (Ευαγγελόπουλος, 2005) 
Οι υδροφορείς της περιοχής τροφοδοτούνται σχεδόν αποκλειστικά από την κατακόρυφη 
διήθηση των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων λόγω της απουσίας σημαντικών επιφανειακών 
υδατορευμάτων. Πάνω από 10 % των όμβριων και μεγάλο μέρος των αρδευτικών υδάτων 
διηθείται προς τους υπόγειους υδροφορείς. 
Κατά τόπους, κύρια βόρεια και βορειοανατολικά του οικισμού της Νίκαιας, παρατηρούνται 
ενστρώσεις ψιλόκοκκων άμμων με μικρή υδατοχωρητικότητα και μεγάλα πακέτα αργίλων και 
αργιλοιλύος. Η διατάξεις αυτές δυσχεραίνουν την επανατροφοδοσία των υδροφορέων, αλλά 
λόγω της περιορισμένης τους έκτασης δεν επηρεάζουν σημαντικά και εκτατικά τα 
υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά της  
Αναλυτικότερα στην περιοχή εντοπίζονται δύο ειδών υδροφορείς: 
Αλλουβιακοί, μεγάλου συντελεστή αποθηκευτικότητας, με πλεόνασμα νερού και μικρή 
διακύμανση στάθμης μεταξύ της υγρής και της ξηρής περιόδου, των οποίων η τροφοδοσία 
γίνεται από την κατείσδυση ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων, πλευρικά από του ποταμούς 
που διαρρέουν την ευρύτερη πεδινή περιοχή (Πηνειός).   
Οι συνθήκες κατείσδυσης είναι ευνοϊκότερες στις κρασπεδικές περιοχές (συντελεστής 
κατείσδυσης 0,18), στις οποίες επικρατούν αδρομερή υλικά και πλευρικά κορήματα. Στην πεδινή 
ζώνη οι συνθήκες κατείσδυσης είναι δυσμενέστερες, γιατί υπερτερούν τα λεπτομερή ιλυούχα 
υλικά (συντελεστής κατείσδυσης 0,05). Ένας συντελεστή κατείσδυσης της τάξης του 13% 
θεωρείται αντιπροσωπευτικός για το σύνολο των προσχώσεων της λεκάνης. 
Καρστικοί, οι οποίοι αναπτύσσονται στα Μεσοτριαδικά – Ιουρασικά μάρμαρα – κρυσταλλικούς  
ασβεστόλιθους και αποτελούν σημαντικές αποθήκες υπόγειου νερού. Είναι επωθημένοι πάνω 
στο κρυσταλλοσχιστώδες υπόβαθρο της Πελαγονικής,.  
Η ημικρυστάλλωση των ασβεστόλιθων έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των μικρορωγμών 
των καρστ, όμως λόγω του τεκτονισμού και της σκληρότητας των μαρμάρων δημιουργήθηκαν 
ευνοϊκές συνθήκες εμφάνισης ενός ανεπτυγμένου δικτύου διακλάσεων και κατακλάσεων στα 
πετρώματα. Ο συνδυασμός της περιορισμένης καρστικοποίησης και του έντονου 
κατακερματισμού των πετρωμάτων συντέλεσαν στην πολύ καλή υδρογεωλογική συμπεριφορά 
με αρκετά μεγάλο πορώδες και συντελεστή διήθησης 60%. Ο εμπλουτισμός τους γίνεται κυρίως 
με απευθείας κατείσδυση νερού. 



 

 

-Σεισμικότητα 
Η ευρύτερη περιοχή του Ν. Λάρισας χαρακτηρίζεται από ένα σύγχρονο εφελκυστικό 
σεισμοτεκτονικό καθεστώς και ανήκει σε ένα χώρο μέτριας γενικά σεισμικής επικινδυνότητας, 
όπως προκύπτει από την ανάλυση των μηχανισμών γένεσης ισχυρών επιφανειακών σεισμών, οι 
οποίοι συνέβησαν κατά την χρονική περίοδο 1956-1996 στον ελλαδικό χώρο.  
Με βάση τον Νέο Αντισεισμικό Κανονισμό – Έκδοση 2000 (Απόφαση Δ.17α/141/3/ΦΝ 275/15-
12-1999), η περιοχή μελέτης από άποψη σεισμικής επικινδυνότητας ανήκει στην ζώνη III, με 
συντελεστή σεισμικής επικινδυνότητας α = 0,24 και με αντίστοιχη τιμή οριζόντιας σεισμικής 
επιτάχυνσης εδάφους Α =α.g =0,24.9,81=2,3. Όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας. 
Αν και η περιοχή της Θεσσαλίας έχει δώσει κατά το παρελθόν μεγάλους σεισμούς, το μέγεθος 
του έργου, η θέση του και το είδος της δραστηριότητας δεν αναμένεται να επηρεάσουν τη 
σεισμικότητα ούτε να επηρεαστούν από αυτή. 
 
 

 

 

8.5 Φυσικό περιβάλλον 

8.5.1 Γενικά στοιχεία 

Στην ευρύτερη περιοχή του έργου, η δασική βλάστηση απουσιάζει και επικρατούν γεωργικές 

εκτάσεις. Με τη διάκριση ζωνών δασικής βλάστησης κατά Ντάφη (Αραμπατζης, 1998) η περιοχή 

μελέτης κατατάσσεται στην Παραμεσογειακή Ζώνη Βλάστησης (QUERCETALIA PUBESCENTIS). 
Η βλάστηση στην ευρύτερη περιοχή μελέτης χαρακτηρίζεται από δύο μορφές: Την τυπική 

βλάστηση μεσωγειακού θαμνώνα (μακία βλάστηση) με κυρίαρχα φυτικά είδη είναι το πουρνάρι 

(Q. coccifera), το φυλίκι (R alaternus) και το ρείκι (Ε. arborea) στις λοφώδεις και ημιορεινές 

εκτάσεις και τη γεωργική βλάστηση στην πεδινή περιοχή. 
Η ευρύτερη περιοχή μελέτης ανήκει στον ύφυγρο βιοκλιματικό όροφο με αρκετά δριμύ χειμώνα 

και βλάστηση που χαρακτηρίζεται από θερμόφυλλα είδη. Τα κύρια είδη χλωρίδας που 

εμφανίζονται στην περιοχή μελέτης είναι λιβαδικής φυτοδιάπλασης. 
Στις λιβαδικές εκτάσεις που υπάρχουν στην γύρω περιοχή μελέτης, η πιο αξιόλογη ομάδα φυτών 

από την άποψη παραγωγής βοσκησίμου ύλης, είναι τα ποώδη φυτά τα οποία είναι εκείνα που 

μέχρι σήμερα έχουν αρκετά μελετηθεί. Από τα ποώδη φυτά οι οικογένειες των αγρωστωδών 

(Gramineae) και των ψυχανθών (Papilionaceae) παρέχουν τον μεγαλύτερο αριθμό πολύτιμων 

λιβαδικών φυτών. Υπάρχουν και άλλες οικογένειες όπως τα σύνθετα (Compositeae), οι οποίες 

αντιπροσωπεύονται από πολύ μικρότερο αριθμό ειδών μερικά από τα οποία είναι εξαιρετικά 

πολύτιμα από κτηνοτροφική άποψη αλλά δεν έχουν επαρκώς μελετηθεί. 
Τα ξυλώδη λιβαδικά φυτά σε σχέση με τα ποώδη έρχονται σε δεύτερη μοίρα σε ότι αφορά την 

παραγωγή βοσκησίμου ύλης. Σε χώρες όμως με μεσογειακό κλίμα όπως η χώρα μας, είναι 

δυνατόν να αποτελέσουν σημαντική κατηγορία λιβαδικής βλάστησης, χάρη στο βαθύτερο ριζικό 

τους σύστημα και στη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής τους. Τα ξυλώδη λιβαδικά φυτά έχουν 



 

 

αντιπροσώπους και στις τρεις κατηγορίες των ξυλωδών φυτών, δηλ. στα φρύγανα, στους 
θάμνους και στα δένδρα. 
Η δασική βλάστηση στην ημιορεινή γεωμορφολογική ενότητα της περιοχής μελέτης είναι αυτή 
που δέχεται έντονα την επίδραση του ανθρώπου με κύρια δράση τη βόσκηση και για αυτό 
εμφανίζει έντονα φαινόμενα οπισθοδρομικής ανάπτυξης και γενικότερα υποβάθμισης . 
Σημαντική είναι η δασική βλάστηση παρατηρείται στις όχθες των υδατορευμάτων (όπου 
παρατηρούνται τα είδη Salix alba, Populus alba, Platanus orientalis, Vitex agnus castus, Nerium 
oleander κ.α.), ενώ στην υπόλοιπη περιοχή εμφανίζονται σποραδικά άτομα διάφορων ξυλωδών 
ειδών (Ulmus minor, Prunus coccomilia, Rubus fruticosa, Rosa micrantha κ.α.) στις πεδινές 
εκτάσεις, κατά μήκος υφιστάμενων δρόμων, κατά μήκος φρακτών και αποστραγγιστικών 
τάφρων. 
Η καλλιεργούμενη γη της πεδινής γεωμορφολογικής ενότητας καλύπτεται από βλάστηση 
γεωργικής προέλευσης, κυρίως από βαμβάκι, καλαμπόκι, καπνό και σιτάρι ανάλογα με την 
περίοδο του έτους. 
Κατά τη διάρκεια της έρευνας πεδίου αναγνωρίστηκαν πάνω από 25 είδη ξυλωδών φυτών. Το 
μεγαλύτερο μέρος των ειδών που καταγράφηκαν είναι φυτά των δασών και των θαμνότοπων με 
ευρεία εξάπλωση στη Ελλάδα και στη μεσογειακή ζώνη γενικότερα. 
Στην άμεση περιοχή μελέτης (ο χώρους του οικοπέδου) η δασική και ποώδης βλάστηση 
απουσιάζει παντελώς. Ο χώρος του οικοπέδου είναι καλλιεργήσιμη γη και καλύπτεται ανάλογα 
την εποχή από βλάστηση γεωργικής προέλευσης, κυρίως από βαμβάκι, καλαμπόκι, καπνό και 
σιτάρι. 
Στις όχθες των υδαταορευμάτων παρατηρούνται τα είδη Salix alba, Populus alba, Platanus 
orientalis, Vitex agnus castus, Nerium oleander κ.α., ενώ στην υπόλοιπη περιοχή εμφανίζονται 
σποραδικά άτομα διάφορων ξυλωδών ειδών (Ulmus minor, Prunus coccomilia, Rubus fruticosa, 
Rosa micrantha κ.α.) στις πεδινές εκτάσεις, κατά μήκος υφιστάμενων δρόμων, κατά μήκος 
φρακτών και αποστραγγιστικών τάφρων. 
Χαρακτηριστικό της χλωρίδας της ευρύτερης περιοχής μελέτης αποτελεί η υπάρχουσα υδρόβια 
βλάστηση η οποία περιλαμβάνει κυρίως τρία είδη: το Potamogeton pectinatus (κοινή ονομασία 
ποταμογείτονας), το Typha domingensis (κοινή ονομασία ψαθί ή τύφα) και το Phragmites 
australis (το κοινό καλάμι). Τα είδη αυτά ανήκουν στις οικογένειες Potamogetonaceae και στην 
τάξη Alismatales, Typhaceae και στην τάξη Typhales, Poaceae και στην τάξη Poales αντίστοιχα. 
Πανίδα 



 

 

Όπως και για την χλωρίδα, στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, η καταγραφή της πανίδας έγινε 
μέσω επισκέψεων στην περιοχή μελέτης.Η πανίδα της ευρύτερης περιοχής μελέτης 
περιλαμβάνει είδη κοινά είδη θηλαστικών, υδρόβιων οργανισμών, αμφιβίων και ορνιθοπανίδας 
των μεσογειακών οικοσυστημάτων. 
Εξαιτίας του γεγονότος ότι η βλάστηση στην άμεση περιοχή μελέτης των έργων έχει 
υποβαθμιστεί από την συνεχή δράση του ανθρώπου ήταν επακόλουθο και η βιοποικιλότητα της 
πανίδας γενικά να είναι υποβαθμισμένη. 
 

 Β. Άμεση περιοχή μελέτης 

Χλωρίδα 

Η περιοχή μελέτης παρουσιάζει χαμηλά ποσοστά βλάστηση. Δεν παρατηρείται ύπαρξη σπανίων 

ή υπό εξαφάνιση ειδών χλωρίδας, αλλά συναντώνται κυρίως καλλιέργειες και αυτοφυής βλάστηση 

που αποτελείται από αγριόχορτα και μικρούς θάμνους που συναντώνται στα όρια των 

ιδιοκτησιών και τα πρανή των ρεμάτων και τάφρων. 
Πανίδα 

Στην περιοχή μελέτης εντοπίζονται κοινά είδη θηλαστικών και ορνιθοπανίδας. 

 

8.5.2 Περιοχές του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών 

-ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA  
Το Δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών που φιλοξενούν 
φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών που είναι σημαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Περιλαμβάνει δύο κατηγορίες περιοχών: Τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» (Special 
Protection Areas - SPA) για την Ορνιθοπανίδα, όπως ορίζονται στην Οδηγία 79/409/EK, και τους 
«Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)» (Sites of Community Importance – SCI), όπως ορίζονται 
στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Οι ΖΕΠ, μετά το χαρακτηρισμό τους από τα Κράτη Μέλη, εντάσσονται 
αυτόματα στο Δίκτυο Natura 2000, ενώ αντίθετα για τους ΤΚΣ απαιτείται επιστημονική 
αξιολόγηση και διαπραγμάτευση μεταξύ των Κρατών Mελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Μετά την οριστικοποίηση του καταλόγου των ΤΚΣ, τα Κράτη Μέλη υποχρεούνται να κηρύξουν 
τις περιοχές αυτές ως «Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ)» (Special Areas of Conservation - SAC) 
και να καθορίσουν τις προτεραιότητες για τη διατήρηση σε ικανοποιητική κατάσταση των τύπων 
οικοτόπων και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος εντός αυτών.  
Η Ελλάδα έχει χαρακτηρίσει σήμερα 202 ΖΕΠ, όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ 1495/Β/2010. Μεταξύ 
αυτών, τρεις (3) εντοπίζονται στην περιοχή του Δ. Τυρνάβου, και συγκεκριμένα οι ΖΕΠ: 1. Κάτω 
Όλυμπος, όρος Γοδαμάνι και Κοιλάδα Ροδιάς, GR 1420008 2. Στενά Καλαμακίου και όρη Ζάρκου, 
GR 1420009, και 3. Περιοχή Τυρνάβου, GR 1420013.  
1. Κάτω Όλυμπος, όρος Γοδαμάνι και Κοιλάδα Ροδιάς, GR 1420008 Η προστατευόμενη περιοχή 
περιλαμβάνει το νότιο τμήμα του Κάτω Όλυμπου και την κοιλάδα της Ροδιάς. Η περιοχή κάτω 
Όλυμπος αναφέρεται στους πρόποδες του Ολύμπου και της Όσσας. Το δυτικό τμήμα του 
αποτελείται κυρίως από λειμώνες και θαμνώνες, ενώ το ανατολικό τμήμα καλύπτεται από δάση. 



 

 

Τα ενδιαιτήματα περιλαμβάνουν βοσκότοπους, εκτενή δάση ελάτης και οξιάς (Abies, Fagus), 
απόκρημνες χαράδρες με μεγάλης ηλικίας δάση Καστανιάς (Castanea) και δάση μαύρης πεύκης 
(Pinus nigra). Η προστατευόμενη περιοχή χαρακτηρίζεται από υψηλή αισθητική και οικολογική 
αξία και είναι σημαντική, καθώς πρόκειται για τόπο αναπαραγωγής και πέρασμα αρπακτικών 
πτηνών, όπως ο Γύπας ο Πυρρόχρους (Gyps fulvus), το Σαΐνι (Accipited brevipes), το 
Χρυσογέρακο (Falco biarmicus), το Κιρκινέζι ή Ιέραξ ο Ερυθρόχρους (Falco naumanni), ο 
Δρυομιγοχάφτης (Ficedula semitorquata) και το Βλαχοτσίχλονο (Emveriza hortulana). Η συνολική 
έκταση τηςπροστατευόμενης περιοχής ανέρχεται σε 245.720,5 στρέμματα, εκ των οποίων τα 
65.763,8 στρέμματα εντοπίζονται στο Δ. Τυρνάβου, ΒΒΑ του οικισμού Τυρνάβου. 
2. Στενά Καλαμακίου και όρη Ζάρκου, GR 1420009 Η Ζώνη Ειδικής Προστασίας περιλαμβάνει 
τα όρη Ζάρκου, απόκρημνο βουνό, στο οποίο επικρατούν θαμνώνες, καθώς επίσης και τα 
παρακείμενα σε αυτό Στενά Καλαμακίου (φαράγγι και κοιλάδα), τα οποία διασχίζονται από τον 
ποταμό Πηνειό στην περιοχή των Τρικάλων και χαρακτηρίζονται από ποικιλία παρόχθιας 
βλάστησης μεταξύ γυμνών λόφων. Η βλάστηση, τυπική αυτού του είδους των οικοσυστημάτων, 
περιλαμβάνει τα είδη: Λευκή Ιτιά (Salix alba), Σκλήθρο (Alnus glutinosa), Φτελιά η πεδινή (Ulmus 
campestris), Λευκή Λεύκη (Populus alba), Λυγαριά (Vitex agnus castus), Αρμυρίκι (Tamarix sp.) 
και Αγριοβατομουριά (Rubus sp.). Η γύρω περιοχή χρησιμοποιείται ως βοσκότοποι. Πρόκειται 
για σημαντική περιοχή για ενδημικά αρπακτικά και είδη χαρακτηριστικά των ανοιχτών 
ενδιαιτημάτων. Στα είδη ενδιαφέροντος περιλαμβάνεται το Χρυσογέρακο (Falco biarmicus). Η 
συνολική έκταση της προστατευόμενης περιοχής ανέρχεται σε 41.694,9 στρέμματα, εκ των 
οποίων τα 13.598,3 στρέμματα εντοπίζονται στο Δ. Τυρνάβου, ΝΑ του οικισμού Τυρνάβου.  
3. Περιοχή Τυρνάβου, GR 1420013 Η Ζώνη Ειδικής Προστασίας εντοπίζεται κυρίως εντός των 
γεωγραφικών ορίων του Δήμου Τυρνάβου και συγκεκριμένα, ο οικισμός του Τυρνάβου 
χωροθετείται εντός αυτής. Πρόκειται για σημαντική περιοχή αναπαραγωγής του παγκοσμίως 
επαπειλούμενου είδους Κιρκινέζι ή Ιέραξ ο Ερυθρόχρους (Falco naumanni). Στα είδη 
ενδιαφέροντος που εντοπίζονται στην περιοχή περιλαμβάνεται και η Αετογερακίνα (Buteo 
rufinus). Η συνολική έκταση της προστατευόμενης περιοχής ανέρχεται σε 94.769,9 στρέμματα, 
εκ των οποίων τα 87.703,3 στρέμματα εντοπίζονται στο Δ. Τυρνάβου.  
Όσον αφορά τους ΤΚΣ, η Ελλάδα έχει χαρακτηρίσει 241, εκ των οποίων 239 έχουν επίσης 
χαρακτηριστεί ως ΕΖΔ με το Ν3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α). Μεταξύ αυτών, δύο (2) καταλαμβάνουν 
τμήμα της γεωγραφικής περιοχής του Δήμου Τυρνάβου, και συγκεκριμένα οι ΕΖΔ:  1. Κάτω 
Όλυμπος- Καλλιπεύκη, GR 1420001, και 2. Στενά Καλαμακίου, GR 1420010  
 1. Κάτω Όλυμπος- Καλλιπεύκη, GR 1420001 Η προστατευόμενη περιοχή, χαρακτηρίζεται από 
υψηλή αισθητική και οικολογική αξία και εντοπίζεται στους πρόποδες του Ολύμπου και της 
Όσσας και αποτελείται από δύο διακριτές περιοχές. Η μεγαλύτερη σε έκταση περιοχή 
περιλαμβάνει ενδιαιτήματα, όπως βοσκότοποι, εκτενή δάση ελάτης και οξιάς (Abies and Fagus), 
απόκρημνες χαράδρες με μεγάλης ηλικίας δάση Καστανιάς (Castanea) και δάση μαύρης πεύκης 
(Pinus nigra). Η μικρότερη σε έκταση περιοχή εντοπίζεται νοτιοδυτικά του οικισμού της 
Καλλιπεύκης και καλύπτεται ως επί το πλείστον από αρκουδοπούρναρο (Ilex aquifolium). Η 
συνολική έκταση της προστατευόμενης περιοχής ανέρχεται σε 124.377,6 στρέμματα, μικρό 



 

 

τμήμα εκ των οποίων και συγκεκριμένα 1.822,7 στρέμματα εντοπίζονται στο Δ. Τυρνάβου, ΒΒΑ 
του οικισμού Τυρνάβου.  
2. Στενά Καλαμακίου, GR 1420010 Η προστατευόμενη περιοχή είναι φαράγγι του Πηνειού 
Ποταμού και περιβάλλεται κυρίως από γυμνούς λόφους, έκταση η οποία χρησιμοποιείται για 
κτηνοτροφία. Παρότι δεν έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, το φαράγγι αποτελεί πολύτιμο 
παραποτάμιο οικοσύστημα, στην καρδιά του Θεσσαλικού Κάμπου, εξαιρετικής σημασίας για την 
άγρια χλωρίδα και πανίδα της ευρύτερης περιοχής. Είναι, επίσης, σημαντική εξαιτίας της 
παρουσίας σπάνιων ειδών πτηνών και ιχθύων. Ειδικότερα, οι παραποτάμιοι βράχοι, γύρω από 
το φαράγγι, είναι σημαντική για σπάνια αρπακτικά πτηνά. Στην περιοχή εντοπίζονται διάφορα 
αξιόλογα θηλαστικά, αμφίβια/ ερπετά και ψάρια. Η συνολική έκταση της προστατευόμενης 
περιοχής ανέρχεται σε 4.741,9 στρέμματα, τα μισά περίπου εκ των οποίων (2.385,2 στρέμματα) 
εντοπίζονται στο Δ. Τυρνάβου, ΝΝΑ του οικισμού Τυρνάβου.  

 
 

-ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ  

Ως καταφύγια άγριας ζωής χαρακτηρίζονται φυσικές περιοχές (χερσαίες, υγροτοπικές ή 
θαλάσσιες), που έχουν ιδιαίτερη σημασία ως σημαντικοί τόποι ανάπτυξης της άγριας χλωρίδας 
ή ως βιότοποι αναπαραγωγής, διατροφής, διαχείμασης ειδών της άγριας πανίδας, ή ως περιοχές 
αναπαραγωγής ψαριών και συγκέντρωσης γόνου, ή, τέλος, ως σημαντικοί θαλάσσιοι οικότοποι. 
Στο Δήμο Τυρνάβου εντοπίζονται τα ακόλουθα Καταφύγια Άγριας Ζωής: 
 - «Κλαδαριές - Τρυπημένο - Μαγούλα - Σαμάρι (Δαμασίου - Τυρνάβου)» (ΦΕΚ 729/Β/1998), στα 
ΒΑ του Δαμασίου με έκταση 22,7 km2 



 

 

-«Λιθόστρωτο - Καψάλα (Λυγαριάς-Αργυρουπουλείου)» (ΦΕΚ 729/Β/1998), κατά μήκος της Ε.Ο. 
3 στην ανάβαση της Μελούνας με έκταση9,50 km2.  
Εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου, περιλαμβάνονται, επίσης, τμήματα των κάτωθι 
Καταφυγίων Άγριας Ζωής:  
- «Σταυραετοφωλιά - Βυθός - Μνημείο (Μεσοχωρίου Τυρνάβου)» (ΦΕΚ 729/Β/1998), στα ΒΔ του 
Δαμασίου στα όρια του Δήμου με την Τ.Κ. Μεσοχωρίου του Δ. Ελασσόνας με έκταση περίπου 
1,76 km2 
- «Καρυά – Συκαμινέα (Ελασσόνας)» (ΦΕΚ 589/Β/1997), στο βόρειο άκρο της Τ.Κ. 
Αργυροπουλίου, στα όρια του Δήμου με την Τ.Κ. Κρυόβρυσης του Δ. Ελασσόνας με έκταση 
περίπου 0,74 km2 
 

 

 

8.5.3 Δάση και δασικές εκτάσεις 

Η έκταση του έργου έχει χαρακτηρισθεί ως  ΑΑ (ΜΗ ΔΑΣΙΚΗ) σύμφωνα με τον αναρτηθέντα 
Δασικό Χάρτη Π.Ε Λάρισας και δεν υπάγεται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.  

 
8.5.4 Άλλες σημαντικές περιοχές 

Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά είδη φυτών εκτός από αυτά που αναφέρθηκαν στις ενότητες 
8.5.1 και 8.5.2 που να ρυθμίζουν την οικολογική ισορροπία της περιοχής.Η μονάδα λειτουργεί 
σε πολύ μεγάλη απόσταση από θαλάσσια περιοχή. 
 
8.6 AΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

8.6.1 Χωροταξικός σχεδιασμός-Χρήσεις γης 

Στα πλαίσια ανάλυσης του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ως ευρύτερη περιοχή μελέτης, θα 
μπορούσε να οριστεί η περιοχή Δημοτικής Ενότητας Λάρισας. Στον πίνακα 8.1 που ακολουθεί 
παρατίθενται οι Τοπικές Κοινότητας και οι οικισμοί της περιοχής μελέτης. 

 

Πίνακας 10: Δημοτικές Ενότητες, Τοπικές Κοινοτητες, και οι οικισμοί της περιοχής μελέτης. 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ (σε 
Km2) 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 88.167 Πεδινή Λάρισα Αμφιθέα 
Κουλούριον 

ΤΕΡΦΙΘΕΑΣ 34.419 Πεδινή Τερψιθέα 

 



 

 

Στην περιοχή του έργου υπάρχει εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) και συγκεκριμένα 
το ΓΠΣ Δήμου Λαρισαίων (ΦΕΚ 523/ΑΑΠ/9-10-2009).Η περιοχή του έργου εντοπίζεται εντός της 
περιοχής ΒΧ με χρήση «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟ». 
Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 (Ε.Σ.Υ.Ε.), η κατανομή της έκτασης των Τοπικών 
Κοινοτήτων, που γειτνιάζουν με την περιοχή μελέτης, στις βασικές κατηγορίες χρήσεων γης έχει 
ως εξής: 
 

 

Πίνακας 11: Χρήσεις γης της ευρύτερης περιοχής (σε χιλιάδες στρέμματα) 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΡΟΙ 

 

ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ ΔΑΣΗ ΝΕΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΙ 
ΑΛΛΕΣ 

ΕΚΤΑΣΕΙΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ 

ΕΚΤΑΣΕΙΣ (km2) 

Δ.Κ. Λάρισας 34,4 26,1 1,1 4,0 0,7 1,0 1,5 - 

ΠΟΣΟΣΤΟ% 100.0% 75,9% 3.2% 11,6% 2,0% 2,9% 4.4% 2.2% 

 

Πηγή: ΕΣΥΕ (2011) 

Η ευρύτερη περιοχή χαρακτηρίζεται ως πεδινή. Η προαναφερθείσα έκταση χρησιμοποιείται με 
διάφορους τρόπους (Πίνακας 8.2). Το κύριο μέρος των εκτάσεων χρησιμοποιείται από την 
γεωργία και την κτηνοτροφία. Από τη συνολική έκταση τα 75,9% χρησιμοποιείται ως 
καλλιεργούμενη έκταση και τα 14,8% σαν βοσκότοποι Δημοτικοί και Ιδιωτικοί. Τα Δάση 
καταλαμβάνουν έκταση  σε ποσοστό 2,0%, οι οικισμοί 4,4% και οι εκτάσεις που καλύπτονται 
από νερά καταλαμβάνουν τα 4,4 %. 
 

8.6.2 Πολιτιστική κληρονομιά 

Η ευρύτερη περιοχή μελέτης διαθέτει πλούσιους πολιτιστικούς πόρους όπως αρχαιολογικούς 
χώρους και μια σειρά άλλων βυζαντινών- χριστιανικών μνημείων και μνημείων παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής. 
Την δημοτική Ενότητα Λάρισας πολιτιστικά την χαρακτηρίζουν τα κάτωθι: 
• Η Ακρόπολη στο λόφο του Φρουρίου /Αγίου Αχιλλείου 
• Κάστρο Λαρίσης - Τουρκικό Μπεζεστένι 
• Μπεζεστένι (Bedesten, σκεπαστή αγορά) 
• Παλαιοχριστιανική τρίκλιτη Βασιλική του Φρουρίου 
• Α' Αρχαίο Θέατρο ελληνιστικής περιόδου τα 
• Β' Αρχαίο Θέατρο 
• Τουρκικό Λουτρό 
• Τέμενος Μπαϊρακλί Τζαμί 
• Οθωμανικό Τέμενος 
• Αρχαιολογικός Χώρος Μαγούλας Σουφλίου 



 

 

 

 

8.7 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΟΒΑΛΛΟΝ 

8.7.1 Δημογραφική κατάσταση και τάσεις εξέλιξης 

-ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Στον πίνακα 8.2 που ακολουθεί περιγράφονται οι πληθυσμοί των οικισμών σύμφωνα με τις 
απογραφές των ετών 2001, 2011 (ΕΣΥΕ), καθώς και οι μεταβολές μεταξύ των δεκαετιών: 
 
Πίνακας 12: Πληθυσμοί των οικισμών σύμφωνα με τις απογραφές των ετών 2001, 2011 (ΕΣΥΕ), 
καθώς και οι μεταβολές μεταξύ των δεκαετιών 
 

Τοπικές Κοινότητες ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2001 ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011 

Τ.Κ.Λάρισας: 131.496 144.934 

Λάρισα,η: 131.095 144.651 

Αμφιθέα,η: 67 33 

Κουλούριον,το: 334 250 

Τ.Κ. Τερψιθέας: 1.283 1.992 

Τερψιθέα,η: 1.283 1.992 

ΣΥΝΟΛΟ 132.779 146.926 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα 8.2 παρατηρείται μια μέση τάση μείωσης του πληθυσμού της 

τάξης του 9% μεταξύ των δεκαετιών. 
 

8.7.2 Απασχόληση 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία απασχόλησης των κατοίκων της 
ευρύτερης περιοχής μελέτης όπως αυτά καταγράφηκαν κατά την απογραφή του 2001 της 
 
Πίνακας  14 Οικονομικώς ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός, απασχολούμενοι κατά τομέα οικονομικής 
δραστηριότητας και άνεργοι 

Γεωγραφικ
ός Κωδικός 

Σύνολο 
Ελλάδος,Γεωγρα
φική 

ζώνη ( NUTS I), 
περιφέρεια ( 
NUTS II ) , νομός, 
δήμος / 

κοινότητα και 
δημοτικό / 
κοινοτικό 
διαμέρισμα 

Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ς ε ν ε ρ γ ο ί Οικονο-
μικώς 

μη 

ενεργοί 

Σύνολο Απασχολούμενοι Α ν ε ρ 
γ ο ι 

Σύνολο Πρωτογενής 

Τομέας NACE 
A-B 

Δευτερορογε
νής Τομέας 

NACE C-F 

Τριτογενή
ς 

Τομέας 
NACE G-Q 

Δε δήλωσαν 
κλαδο 
οικονομικής 
δραστηριόττας 

Σύνολο 

4201 Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 5 5 . 5 
29 

49.624 2 
.606 

1 
1.430 

34.37
0 

1.21
8 

5.905 61.893 

420101 Δ.Δ.Λαρίσης 54.971 49 . 1 0 2 2 .3 11.35 34.17 1.20 5.869 61.294 



 

 

69 2 8 3 

420102 Δ.Δ.Τερψιθέας 5 5 8 5 22 23 
7 

78 192 15 36 599 

 

Πηγή ΕΣΥΕ 2001 

 

 

Πίνακας 13: Οικονομικώς ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός κατά ομάδες ηλικιών 

(Απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001) 

 

Γεωγραφικά   Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ς ε ν ε ρ γ ο ί  

διαμερίσματα, 
νομοί, δήμοι / 
κοινότητες, 
δημοτικά / 
κοινοτικά 
διαμερίσματα, 
φύλο, ομάδες 
ηλικιών 

Αστικά (ΑΣ) 
και αγροτικά 
(ΑΓ) Δ.Δ ή 
Κ.Δ 

Πεδινά (Π), 
ημιορεινά 

(Η) και 
ορεινά (Ο) 
Δ.Δ ή Κ.Δ 

  Α ν ε ρ γ ο ι  

Σύνολο Απασχο 
λούμενοι 

Σύνολ ο Από 
αυτούς 
"νέοι" 

Οικονομικ 

ώς 

μη ενεργοί 

Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ   55.529 49.624 5 .905 3.246 61.893 

10-14   44 0 44 44 8.111 

15-19   1.119 584 535 481 9.052 

20-24   5.865 4.121 1.744 1.358 5.032 

25-29   8.205 6.940 1.265 786 2.347 

30-34   8.845 8.023 822 363 2.355 

35-39   7.658 7.197 461 127 2.127 

40-44   7.959 7.596 363 52 2.508 

45-49   6.654 6.388 266 23 2.734 

50-54   4.771 4.538 233 12 3.363 

55-59   2.686 2.535 151 0 3.697 

60-64   1.260 1.239 21 0 5.494 

65-69   338 338 0 0 5.322 

70-74   106 106 0 0 4.494 

75+   19 19 0 0 5.257 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

8.8 ΤΕΧΝΙKEΣ ΥΠΟΔΟMEΣ 

8.8.1 Υποδομές 

Το οδικό δίκτυο της Δημοτικής Ενότητας Λάρισας αποτελείται από τις πρωτεύουσες - βασικές 
αρτηρίες, τις δευτερεύουσες αρτηρίες, τον περιφερειακό δακτύλιο και τις οδούς τοπικής 
σημασίας. 
Στη μελετώμενη περιοχή υπάρχει σημαντικό δίκτυο. Από την ευρύτερη περιοχή μελέτης 
λειτουργεί η γραμμή Λάρισα - Tρικαλα. Η γραμμή αυτή λειτουργεί με πυκνά δρομολόγια. 
Προβλέπεται αναβάθμιση της επιδομής και εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης, σηματοδότησης και 
τηλεπικοινωνιών. Δεν υπάρχει σύνδεση της άμεσης αλλά και της ευρύτερης περιοχής με 
αεροδρόμια για την μεταφορά τουριστών ή παραθεριστών. Στην ευρύτερη περιοχή είναι 
εγκατεστημένο το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Λάρισας. 

 
8.8.2 Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών 

Στην Δ.Ε. Λάρισας υπάρχει αποχετευτικού δικτύου ωστόσο εντοπίζεται η ανάγκη επέκτασης και 

συντήρηση σε όλες τις συνοικίες της πόλης και στον οικισμό της Τερψιθέας. Αντίστοιχη κάλυψη με 

τις εν λόγω υποδομές του συνόλου των νέων οικισμών του Δήμου Επίσης εντοπίζεται η ανάγκη 

αναβάθμισης και επέκτασης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Βιολογικός 

Καθαρισμός. 
Στην Δημοτική Ενότητα υπάρχουν επαρκές κάλυψη τεχνικής υποδομής στη διαχείριση των 

απορριμμάτων. Γίνεται προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων σε κάδους απορριμμάτων 

και η συλλογή γίνεται με απορριμματοφόρα κλασικού τύπου. 
 

8.8.3 Δίκτυο ύδρευσης, μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης διέρχονται γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που 
ανήκουν στο διασυνδεδεμένο εθνικό σύστημα.Το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο της περιοχής είναι 
ικανοποιητικό. Επιπλέον υπάρχει επαρκής κάλυψη από την κινητή τηλεφωνία σε όλη τη 
περιοχή. Όλοι οι οικισμοί της Δημοτικής Ενότητας διαθέτουν δίκτυο ύδρευσης το οποίο είναι σε 
ικανοποιητικό επίπεδο .  
 
8.9 Ανθρωπογενές πιέσεις στο περιβάλλον 

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα ρύπανσης διαμορφώνονται από μια σειρά παραμέτρων, όπως η 
οικονομική δραστηριότητα, η τοπική γεωγραφία, το κλίμα και οι υποδομές. Ο Δήμος Λάρισας 
αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα ρύπανσης, που χωρικά εντοπίζονται, κυρίως, στην 
αγροτική περιοχή και οφείλονται στην έντονη γεωργική και κτηνοτροφική ρύπανση, λόγω 
συστηματικής και εντατικής καλλιέργειας, στην έλλειψη βιομηχανικής ζώνης, σε εξορυκτικές 
δραστηριότητες παλαιότερες και σύγχρονες, στην έντονη και άναρχη πολλές φορές οικιστική 
ανάπτυξη κ.ά.  
Συγκεκριμένα, σημαντική πηγή ρύπανσης αποτελεί η χρήση λιπασμάτων (νιτρικά, φωσφορικά) 
και φυτοφαρμάκων, τα οποία χρησιμοποιούνται στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις του Δήμου, ώστε 
να επιτευχθεί αύξηση της στρεμματικής τους απόδοσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την 



 

 

επιβάρυνση του επιφανειακού υδροφόρου ορίζοντα και των υπόγειων υδάτων με επικίνδυνα 
στοιχεία ή χημικές. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Τυρνάβου έχει ενταχθεί, σύμφωνα με την 
Οδηγία 91/676/ΕΟΚ, στις ευπρόσβλητες σε νιτρορρύπανση ζώνες.   
Σημαντική περιβαλλοντική υποβάθμιση από την άλλη πλευρά προκαλείται από τις εξορυκτικές 
δραστηριότητες στην περιοχή του Δήμου. Ενδεικτικά, αυτό οφείλεται στη μεταβολή της 
γεωμορφολογίας, την κατάληψη ή διακοπή της συνέχειας οικοτόπων, την απελευθέρωση 
επιβλαβών γεωλογικών υλικών. Οι εξορυκτικές δραστηριότητες είναι, επίσης, δυνατό να 
προκαλέσουν μεταβολές στην ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της περιοχής. 
Σημαντική είναι, ακόμα, η αισθητική υποβάθμιση των περιοχών αυτών, η οποία εντείνεται σε 
ορισμένες περιπτώσεις από την εγκατάλειψη τωνχώρων αυτών χωρίς αποκατάσταση των 
εδαφών, η χρήση τους για ανεξέλεγκτες απορρίψεις αποβλήτων, κ.ά. 
 
8.10 Ατμοσφαιρικό περιβάλλον-ποιότητα αέρα. 

Στην περιοχή μελέτης η επιβάρυνση του περιβάλλοντος, όσον αφορά στον τομέα της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης, προκαλείται από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, οι οποίες είναι: 
α) Η καύση φυτικής βιομάζας που προκύπτει κύρια μετά από τον θερισμό και την συλλογή του 
σιταριού και του καλαμποκιού. Έχει επικρατήσει στους αγρότες η άποψη ότι με αυτό τον τρόπο 
βελτιώνεται και η απόδοση του χωραφιού, ανεξάρτητα ότι κατά την νέα καλλιέργεια, την 
επόμενη χρονιά γίνεται και πάλι κατάχρηση στη χρήση λιπασμάτων.  
Αυτό έχει ως συνέπεια:   

1. είναι η απελευθέρωση στην ατμόσφαιρα διοξειδίου του άνθρακα, ενώ υπάρχει 
παγκόσμια προσπάθεια για δραστική μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων  

2. να μην λαμβάνονται μέτρα πυρασφάλειας, οπότε συχνά να καίγονται γειτονικές δασικές 
εκτάσεις  

3. να καίγεται η φυσική βλάστηση σε γειτονικές ρεματιές  
4. να καταστρέφεται η εγκαταστημένη βλάστηση σε πρανή δρόμων που γειτνιάζουν με 

γεωργικές καλλιέργειες στις οποίες εφαρμόζεται καύση. 
Η άροση του χωραφιού μετά το θερισμό και η αναμόχλευση της νεκρής βιομάζας στο έδαφος 
μπορεί να βελτιώσει μέσω της αποσύνθεσης της το έδαφος και να το εμπλουτίσει με θρεπτικά 
συστατικά. 
β) Η εξάτμιση των υγρών από τους κοπροσωρού κτηνοτροφικών μονάδων. Λόγω της μεγάλης 
διασποράς τους στον ευρύτερο αγροτικό χώρο, δεν επηρεάζουν άμεσα αποδέκτες. 
γ) Οι εκπομπές από τα συστήματα θέρμανσης των οικισμών της περιοχής. Λόγω του μικρού 
μεγέθους των οικισμών και της μεγάλης διασποράς τους στην ευρύτερη περιοχή  επιτυγχάνεται 
σημαντική διασπορά των εκπομπών από τα συστήματα θέρμανσης με αποτέλεσμα την ελάχιστη 
επιβάρυνση του περιβάλλοντος. 
 
8.11 Ακουστικό περιβάλλον και δονήσεις 

Δεν υπάρχουν μετρήσεις θορύβου όσον αφορά τα επίπεδα θορύβου στις περιαστικές περιοχές. 
Υφίσταται θόρυβος από γεωργικά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στις ετήσιες και πολυετής 



 

 

καλλιέργειες της περιοχής. Σε τέτοιες γεωργικές περιοχές η στάθμη του θορύβου βάθους 
(background noise) την εποχή των έντονων καλλιεργητικών δραστηριοτήτων είναι συνήθως της 
τάξης των 45 (40-50) dB(A), ενώ την υπόλοιπη χρονική περίοδο κυμαίνεται σε 35-40 dB(A). 
 

8.12 Ηλεκτρομαγνητικά πεδία. 

Δεν υπάρχουν στην ευρυτερη περιοχή. 
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8.13 ΥΔΑΤΑ 

8.13.1 Σχέδια διαχείρησης 

Για την περιοχή της Θεσσαλίας υπάρχει εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης των λεκανών απορροής 
ποταμών του υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας (GR08). Το Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας 
 

 

περιλαμβάνει δύο κύριες υδρολογικές λεκάνες του Πηνειού και των ρεμάτων Αλμυρού-Πηλίου. 
Η κύρια υδρολογική λεκάνη του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας είναι η υδρολογική λεκάνη 
του Πηνειού, μεέκταση περίπου 9.500 km2. Κυριότεροι παραπόταμοι του Πηνειού είναι προς τα 
νότια ο Ενιπέας, ο Φαρσαλιώτης, ο Σοφαδίτης και ο Καλέντζης, προς τα δυτικά-νοτιοδυτικά ο 
Πάμισος, και ο Πορταϊκός, και στο βόρειο μέρος ο Ληθαίος, ο Νεοχωρίτης και ο Τιταρήσιος. 
Oπεριβαλλοντικοί στόχοι  του Σχέδιου Διαχείρησης  καθορίζονται στο άρθρο 4 της Οδηγίας 
2000/60/ΕΚ και στο άρθρο 4 του ΠΔ/51/2007και προσδιορίζονται αναλυτικά ανά επιφανειακό 
και υπόγειο υδατικό σύστημα. 
Οι κύριοι περιβαλλοντικοί στόχοι  για τα επιφανειακά ύδατα είναι: 

 Η μη υποβάθμιση της κατάστασης τους 
 Η προστασία, η αναβάθμιση ή αποκατάσταση σε καλή οικολογική και χημική κατάσταση 

των επιφανειακών νερών (ή και σε καλό οικολογικό δυναμικό για ΙΤΥΣ και ΤΥΣ) μέχρι το 
2015. 

 Η εφαρμόγή των απαραίτητων μέτρων για τη σταδιακή μείωση της ρύπανσης από τις 
ουσίες προτεραιότητας και την παύση ή τη σταδιακή κατάργηση των εκπομπών, 
απορρίψεων από τις επικίνδυνες ουσίες προτεραιότητας. 
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Οι κύριοι περιβαλλοντικοί στόχοι  για τα υπόγεια ύδατα είναι: 

 

 Να εφαρμοστούν τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψουν  ή να περιορίσουν την 
διοχέτευση ρύπων στα υπόγεια νερά και να αποτρέψουν την υποβάθμιση της 
κατάστασης όλων των υπόγειων υδάτων. 

 Να  προστατευθούν, να αναβαθμιστούν και να αποκατσταθούν όλα τα υπόγεια Υ.Σ., να 
διασφαλιστεί  η ισορροπία μεταξύ της άντλησης και της ανατροφοδότησης των υπόγειων 
νερών, με στόχο τηω επίτευξη της καλης κατάστασης το αργότερο μέχρι το Δεκέμβριο 
του 2015. 

 Να εφαρμοστούν τα απαραίτητα μέτρα για να αναστραφεί οποιαδήποτε σημαντική και 
έμμονη ανοδική τάση και συγκέντρωση οπιαδήποτε ρύπου, που οφείλεται στην 
ανθρώπινη δραστηριότητα,προκριμένου να μειβθεί η ρύπανση  των υπογειών νερών 
σταδιακα. 
 
 

8.13.2.Επιφανειακά ύδατα 

Όσον αφορά τα επιφανειακά υδάτινα σώματα, στην περιοχή μελέτης εντοπίζεται το Ποτάμιο 
Υδατικό Σύστημα GR0816R000200015N ΠΗΝΕΙΟΣ Π. 5. Βάσει του Σχεδίου Διαχείρισης του 
Υδατικού Διαμερίσματος της Θεσσαλίας στο εν λόγω ΠΥΣ παρατηρούνται υψηλής έντασης 
πιέσεις από βιομηχανικές μονάδες. Επίσης, παρατηρούνται χαμηλής έως μηδενικής έντασης 
πίεσης από ΒΙΠΕ, ΧΑΔΑ ιχθυοκαλλιέργειες και μεταλλεία ενώ παρατηρείται μέσης έντασης πίεση 
από ΕΕΛ και εσταυλισμένες κτηνοτροφικές μονάδες.Να αναφερθεί ότι η λειτουργία της μονάδας 
δεν θα επηρεάσει σε καμία περίπτωση τα επιφανειακά ύδατα της περιοχής μελέτης δεδομένου 
ότι δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε διάθεση υγρών αποβλήτων σε υδάτινο αποδέκτη της περιοχής. 
 
8.13.3.Υπόγεια ύδατα  

 

-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Η περιοχή μελέτης, υπάγεται στο υδατικό διαμέρισμα Θεσσαλίας 08 (Σχήμα 12). 
Γενικότερα, η περιοχή μελέτης ανήκει στην υδρολογική λεκάνη του Πηνειού ποταμού. Η λεκάνη 
αυτή αποτελείται από επί μέρους υπολεκάνες των κλάδων του Πηνειού. Η λεκάνη Λάρισας έχει 
μέσο υψόμετρο 70m και η απορροής της λόγω του πεδινού ανάγλυφου είναι μέτρια και για το 
λόγο αυτό έχει κατασκευασθεί ένα δίκτυο καναλιών και τάφρων για τη στράγγιση της περιοχής 
προς τον ποταμό Πηνειό ή τους κλάδους του. Στο πεδινό τμήμα λόγω της πολύ μικρής κλίσης 
του εδάφους δεν έχουμε ανάπτυξη κλάδων του υδρογραφικού δικτύου παρά μόνο τη κοίτη 
ροής του Πηνειού.Ο μέσος όρος βροχόπτωσης στην περιοχή της λεκάνης Κάρλας, κατά τη 
χρονική διάρκεια 1955-1996, αναλογεί σε 425mm ετησίως. 
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Σχήμα 12 Υδατικά διαμερίσματα Ελληνικής Επικράτειας 

 

Επιπλέον, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1383Β/2-9-2010: ΄΄Καθορισμός των λεκανών απορροής Ποταμών 
της χώρας και ορισμού των αρμόδιων Περιφερειών για τη διαχείριση και προστασίας τους΄΄ η 
περιοχή μελέτης ανήκει στην υπολεκάνη 11 της λεκάνης απορροής Πηνειός (με κωδικό: GR16) 
(σχήμα 13). 
.  
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Σχήμα 13: Λεκάνες απορροής Ελληνικής Επικράτειας 
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8.14 ΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ) 

Η προτεινόμενη θέση εγκατάστασης βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή όπου επικρατεί το 
βιομηχανικό στοιχείο. Όμως, λόγω της σημειακής υπόστασης του έργου, αλλά και γενικότερα 
της μικρής έκτασης που καταλαμβάνει, θεωρούμε ότι δεν μπορεί να επηρεάσει την εξέλιξη του 
περιβάλλοντος.  
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9.  ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Σαν περιβαλλοντική επίπτωση ορίζεται η μεταβολή των περιβαλλοντικών συνθηκών ή 
αντίστοιχα η μεταβολή των παραμέτρων του περιβάλλοντος (φυσικού και ανθρωπογενούς) που 
επικρατούν σε μια περιοχή. Η μεταβολή αυτή μπορεί να είναι θετική ή αρνητική, (δηλαδή να 
αναβαθμίζει ή να υποβαθμίζει την ποιότητα του περιβάλλοντος), μακροχρόνια ή βραχυχρόνια, 
μόνιμη ή παροδική και άμεση ή έμμεση. 
Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αναλυτική εκτίμηση των επιπτώσεων στο φυσικό και ανθρωπογενές 
περιβάλλον κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου. Σκοπός της συγκεκριμένης 
προσέγγισης είναι η αναζήτηση και ο προσδιορισμός των αναγκαίων μέτρων για τη μείωση της 
διατάραξης των οικολογικών συνθηκών και γενικότερα την προστασία και αποκατάσταση του 
περιβάλλοντος. 
 
9.1 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ-ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Καμία αρνητική επίπτωση δεν επέρχεται στα κλιματολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής 
μελέτης. Το υπό μελέτη έργο δεν αναμένεται να προκαλέσει οποιαδήποτε αλλαγή στο κλίμα της 
περιοχής καθότι το είδος της δραστηριότητας δεν δύναται να επηρεάσει τις μετεωρολογικές 
συνθήκες τόσο της άμεσης περιοχής όσο και της ευρύτερης. Επίσης, η μορφολογία της περιοχής 
είναι τέτοια, που επιτρέπει την ευρεία διασπορά των καυσαερίων. 

 
9.2 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Γενικά, δεν υφίστανται κατολισθητικά και ερπυστικά φαινόμενα στην περιοχή του έργου. Δεν 
δημιουργείται κίνδυνος έκθεσης ανθρώπων ή περιουσιών σε γεωλογικές καταστροφές από 
σεισμούς, κατολισθήσεις, καθιζήσεις κλπ. λόγω της φύσης του έργου. Η κατασκευή δρόμων 
προσπέλασης δεν είναι απαραίτητη, αφού ο χώρος εγκατάστασης βρίσκεται επί σταθερού 
αγροτικού δρόμου. Επίσης δεν απαιτούνται διανοίξεις για την σύνδεση με το δίκτυο ΔΕΗ, αφού 
αυτό βρίσκεται κοντά στα όρια της ιδιοκτησίας.  
 

9.3 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ, ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

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

9.4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

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

Οι επιπτώσεις που αναμένονται από λειτουργία του έργου είναι πολύ μικρής έκτασης και 
έντασης,λόγω ότι δεν θα γίνει καμία κτιριακή επέκταση.Επιπτώσεις στις παρακείμενες χρήσεις, 
δεν αναμένονται. Η εγκατάσταση είναι γενικά αθόρυβη, και δεν επιφέρει οπτική όχληση. Δεν 
προβλέπονται επιπτώσεις στο δομημένο περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής. Η ύπαρξη οδικών 
υποδομών και ηλεκτρικών δικτύων είναι κατάλληλη για την υποδοχή της μονάδας. 

 

9.6 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Στην περιοχή του έργου δεν υπάρχουν κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι. 
 
9.7 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Για την εγκατάσταση του υπό μελέτη έργου, δεν απαιτείται η κατασκευή συνοδών έργων, αφού 
πρόκειται για έκταση που βρίσκεται κοντά σε ηλεκτρικό δίκτυο και διαθέτει δρόμο πρόσβασης. 
Η λειτουργία τέτοιων μεταποιητικών μονάδων συμβάλλει θετικά στην οικονομική ενίσχυση του 
τοπικού Δήμου με ποσοστό επί του τζίρου, αλλά και στην τοπική οικονομία. 
 
9.8 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

Όσον αφορά κατά την λειτουργία της μονάδας, αέρια απόβλητα μπορουν θεωρηθούν τα 
καυσαέρια(από την καμίνευση της ασβέστου) και οι σκόνες από την εκφόρτωση των πρώτων 
υλών  Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων θα διαβρεχονται συνεχώς για την αποφυγή σκόνης 
ενώ οι εκμπομπές καυσαείων από την λειτουργία του ατμολέβητα με τακτική συντήρηση θα 
είναι μέσα στα επιτρεπόμενα όρια. 
 

9.9 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΔΟΝΗΣΕΙΣ, ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ 

Το υπό μελέτη έργο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι ακίνδυνο, αθόρυβο και με 
μεγάλη διάρκεια ζωής . Ο θόρυβος στα όρια του γηπέδου της μονάδας που προέρχεται από τη 
λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων της μονάδας και των 
μηχανημάτων δεν ξεπερνά το όριο των 55 dBA. 
 

9.10 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ 

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

 

 

9.12 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ  

* Η καύση της βιομάζας έχει μηδενικό ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα (0Ο2), οπότε δεν 
συνεισφέρει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Το ισοζύγιο αναφέρεται στον κύκλο ζωής της 
βιομάζας - επειδή οι ποσότητες του διοξειδίου του άνθρακα (C02) που απελευθερώνονται κατά 
την καύση της βιομάζας δεσμεύονται πάλι από τα φυτά κατά τη διάρκεια της φωτοσύνθεσης για 
την παραγωγή νέας βιομάζας οπότε και δεσμεύει τον άνθρακα και ελευθερώνει το οξυγόνο. 
* Η μηδαμινή ύπαρξη του θείου στη βιομάζα (<0,1%) συμβάλλει σημαντικά στον περιορισμό 
των εκπομπών του διοξειδίου του θείου (S02) που είναι υπεύθυνο για την όξινη βροχή. (Στον 
λιγνίτη για παράδειγμα η περιεκτικότητα σε θειούχες ενώσεις φτάνει το 0,5-5 %). 
* Οι μη ελεγχόμενες εκπομπές σωματιδίων μπορεί να είναι υψηλές αλλά μπορούν να 
μειωθούν με τη χρήση καθιερωμένων συστημάτων (π.χ. κυκλώνων, κεραμικών φίλτρων κ.λ.π.). 
* Άλλο ένα παραπροϊόν είναι η στάχτη (15-20 g/kWh). Η ποσότητα που παράγεται από την 
εκμετάλλευση της βιομάζας είναι τυπικά τουλάχιστον πολύ πιο μικρή από την ποσότητα που 
προέρχεται από την εκμετάλλευση του λιγνίτη. 
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10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Στα προηγούμενα κεφάλαια της μελέτης έγινε καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης 
κατάστασης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής των 
έργων καθώς και αναλυτική εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από λειτουργία του 
έργου. Από την παραπάνω ανάλυση φαίνεται ότι το έργο δεν προκαλεί σημαντικές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον, είναι όμως αναγκαία η λήψη ορισμένων μέτρων τόσο για τη μείωση πιθανών 
επιπτώσεων όσο και για την αποκατάσταση θιγόμενων στοιχείων του περιβάλλοντος. Σε αυτό το 
κεφάλαιο γίνονται προτάσεις για επανορθωτικά μέτρα μείωσης των επιπτώσεων ή 
αποκατάστασης του περιβάλλοντος με στόχο την κατά το δυνατόν επανένταξη του συνόλου των 
έργων στο φυσικό τοπίο. 
 
10.1ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ-ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Επειδή το έργο δεν προκαλεί επιπτώσεις στα κλιματικά-βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, δεν 
θεσπίζεται κάποιο μέτρο πρόληψης. 
 
10.2 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ-ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Σε όλο το χρονικό διάστημα λειτουργίας του τυροκομείου, η επειχήρηση θα πρέπει να φροντίζει 
για την καλή μορφολογική κατάσταση  του χώρου( συλλογή απορριμμάτων κ.λ.π) προκειμένου 
να μην δημιουργείται οπτική ρύπανση. 
 

10.3 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ-ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Επειδή το έργο δεν προκαλεί επιπτώσεις στα γεωλογικά-τεκτονικά χαρακτηριστικά, δεν 
θεσπίζεται κάποιο μέτρο πρόληψης. 
 

10.4 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

Γενικά δεν αναμένονται επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και δεν θεσπίζονται αντίστοιχα μέτρα. 

 

10.5 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

Γενικά δεν αναμένονται επιπτώσεις στο ανθρωπογενές και δομημένο περιβάλλον και δεν 
θεσπίζονται αντίστοιχα μέτρα. 
 

10.6 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

Γενικά δεν αναμένονται επιπτώσεις στο ιστορικό-πολιτιστικό περιβάλλον και δεν θεσπίζονται 
αντίστοιχα μέτρα.  
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10.7 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ  

Γενικά δεν αναμένονται επιπτώσεις στο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον και και τις τεχνικές 
υποδομές και δεν θεσπίζονται αντίστοιχα μέτρα. 

 
10.8 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ  

Προκειμένου να απόφευχθει η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας, κατά την κατασκευή των έργων τα 
μέτρα προληπικού χαρακτήρα που προτείνονται να ληφθούν είναι: 

1. Να γίνεται καλή συντήρηση των κινητήρων των χρησιμοποιούμενων μηχανημάτων 
καθώς και χρήση καλής ποιότητας καυσίμων. 

1. Τακτική συντήρηση των οχημάτων και των μηχανημάτων 
2. Τακτικό έλεγχο και συντήρηση του λέβητα 
3. Τακτικό έλεγχο και συντήρηση του δικτύου αποχέτευσης 
4. Οι εκπομπές σκόνης που δημιουργούνται κατά την κίνηση των οχημάτων 

αντιμετωπίζονται με συχνό καθαρισμό (πλύσιμο-διαβροχή) των δρόμων και του 
περιβάλλοντος χώρου. 
 

10.9 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΔΟΝΗΣΕΙΣ, 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ  

Για την αντιμετώπιση επιπτώσεων στο ακουστικό περιβάλλον της περιοχής θα εφαρμοστούν τα 
παρακάτω:  

 Η χωροθέτηση του έργου είναι τέτοια, ώστε λόγω της απόστασης θα μειώνεατι η ηχητική 
ένταση. 

 Περιμετρικά του χώρου εγκατάστασης έχει δενδροφύτευση, τόσο με θαμνώδη φυτά όσο 
και με δέντρα, κατάλληλα για το περιβάλλον και το κλίμα της περιοχής. 

 Να εφαρμοστούν τα οριζόμενα στη νομοθεσία σχετικά  με τα όρια εκπομπής θορύβου 
των μηχανημάτων εργοταξίου (ΚΥΑ 37393/2003 όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 
9272/2007) 
 

10.10 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ  

Επειδή το έργο  κάνει χρήση φυσικών πόρων (συγκεκριμένα νερού) αλλά δεν διοχετεύει υγρά ή 
στερεά απόβλητα στο περιβάλλον, δεν θεσπίζεται κάποιο μέτρο πρόληψης. 
 

10.11 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Σε περίπτωση, ωστόσο, που η λειτουργία του έργου τερματιστεί, θα πρέπει να εφαρμοστεί μία 
σειρά έργων αποκατάστασης προκείμενου να επανέλθει το τοπίο και τα φυσικά χαρακτηριστικά 
της περιοχής στην αρχική τους κατάσταση. Τα έργα αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν κυρίως 
φυτευτική αποκατάσταση στην περιοχή των έργων, απομάκρυνση μπάζων και αδρανών υλικών, 
καθώς και ενδεχόμενη εναλλακτική χρήση του κτισματος. 
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 Ο νομιμος φορέας εκπροσώπησης της μονάδας                Υπογραφή / Σφραγίδα 
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11. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

 

11.1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

Όπως προαναφέρθηκε, η υπό μελέτη μονάδα διαθέτει την 6228/20-12-2017Απόφαση Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή αναφέρονται ως Ειδικές Οριακές Τιμές 
εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις: 
Α) Για τα αέρια απόβλητα να τηρούνται τα όρια εκπομπής που αναφέρονται στο Άρθρο 2 του 
Π.Δ. 1180 (ΦΕΚ 293 Α/81): 

- Όριο εκπομπής αιωρούμενων σωματιδίων 50 mg/m3 
- Όριο εκπομπής καπνού: Βαθμός 1 της κλίμακας Ringelmann 

Έχουν τηρηθεί.  
Β) Για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης νερού/κτιρίων τα αναφερόμενα στην Υ.Α. 10135/93 (ΦΕΚ 
369/Β) 
Η θέρμανση και η ψύξη των γραφείων και των λοιπών βοηθητικών χώρων, γίνεται με αυτόνομες 
κλιματιστικές μονάδες (Split Unit) και fan coils. Στις κλιματιστικές μονάδες χρησιμοποιείται 
ψυκτικό ρευστό R-32. Ως εκ τούτου δεν υφίσταται λειτουργία σταθερών εστιών καύσης για τη 
θέρμανση κτιρίων (εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης).  
Γ) Για τις εγκαταστάσεις βιομηχανικών εστιών καύσης τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 11294/93 (ΦΕΚ 
264Β/15-4-93): 

- Δείκτης αιθάλης < 3 κλίμακας Bacharach 
- CΟ2> 10 % κ.ό. ή Ο2< 7,5 % κ.ό.  

Έχουν τηρηθεί.  
Δ)Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων: Ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου, 
που εκπέμπεται στο περιβάλλον από την εγκατάσταση καθορίζεται σε ≤55db (Πίνακας 1 του 
άρθρου 2 του Π.Δ. 1180 - ΦΕΚ 293Α/81). 
Έχουν τηρηθεί.  
ΣΤ) Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις. Ατμόσφαιρα: όπως καθορίζονται στην Π.Υ.Σ. 34/30-5-02 (ΦΕΚ 125/Α) 
Έχουν τηρηθεί.  
Σημειώνεται ότι οι μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις καθορίζονται στο ΦΕΚ 488Β/30-3-
2011 στο οποίο όμως γίνεται αναφορά ορίων σε οικισμούς και όχι σε βιομηχανικές περιοχές. 
Ε) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του 
περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευασθούν 
Έχουν πραγματοποιηθεί. 
ε1) Περιβάλλον περιοχής-ευαίσθητα στοιχεία του-ειδικά προστατευόμενες ζώνες 



 

 10-
112 

 Το περιβάλλον της περιοχής όπου λειτουργεί η μονάδα δεν παρουσιάζει ευαίσθητα στοιχεία 
ούτε βρίσκεται σε ειδικά προστατευομένες ζώνες. Από απόψη χρήσεων γης δεν υπάρχουν 
σήμερα περιοριστικές ή απογορευτικές ρυθμίσεις της λειτουργία της. 
 
ΣΤ) ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΕΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
Τα τεχνικά και επανορθωτικά μέτρα  που προτείνονται στη παράγραφο(ε) έχουν κατασκευασθεί 
και κρίνονται επαρκή για την προστασία και διατήρηση των στοιχείων(φυσικών και 
ανθρωπογενών )της περιοχής επέμβασης. 
Ζ) Χρονικό διάστημα ισχύος των περιβαλλοντικών όρων 
Η επειχήρηση έχει καταθέσει αίτηση προς την ΔΙΠΕΧΩΘΕ , προκριμ΄ρνου να γίνει ανανέωση και 
να εξετασθεί ανα απαιτείται αναθεώρηση των Περιβαλλοντικών Όρων της παρούσας. 
Η) ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 
Σύμφωνα με την μελέτη που έχει υποβληθεί επέρχεται μείωση της παραγωγικής δυναμικότητας 
της μονάδας και δεν προκύπτουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο 
περιβάλλον. 
11.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
Στα πλαίσια της αδειοδοτικής νομοθεσίας (Ν.4014/2011) προβλέπεται Σχέδιο Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας του περιβάλλοντος και την 
εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων.  
Το σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΣΠΔ) του έργου αποτελεί χρήσιμο εργαλείο, παρέχοντας 
μια οργανωμένη μέθοδο καταγραφής και ελέγχου της περιβαλλοντικής απόδοσης αυτού με 
τους εξής στόχους: 

- Αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος. 
- Πρόληψη, περιορισμός και αντιμετώπιση των επιπτώσεων του υπό μελέτη έργου στο 

περιβάλλον.  
- Έλεγχο της εφαρμογής των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων του έργου. 
- Αξιόπιστη και με επαρκή συχνότητα παρακολούθηση των παραμέτρων που σχετίζονται 

με τις  περιβαλλοντικές επιπτώσεις του υπό μελέτη έργου. 
- Διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του έργου.  
- Δημοσιοποίηση των καταγραφών, των ενεργειών ελέγχου των επιπτώσεων και δεικτών 

περιβαλλοντικών επιδόσεων.  
Το Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) θα στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: 

- Σωστή υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τον προτεινόμενο από την παρούσα μελέτη 
σχεδιασμό του έργου. Όπως έχει αναλυθεί στην παρούσα μελέτη, ο σχεδιασμός του 
έργου ενσωματώνει ήδη μέτρα και προφυλάξεις ώστε να εξασφαλιστεί η 
ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του υπό μελέτη έργου.  

- Εφαρμογή και τήρηση των προληπτικών μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος που θα 
περιλαμβάνονται στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).  

- Εφαρμογή και τήρηση των επανορθωτικών μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος που 
θα περιλαμβάνονται στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).  
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11.3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
Τα μέτρα διαχείρισης του έργου ώστε να ικανοποιούνται οι περιβαλλοντικοί όροι 
περιλαμβάνονται στις επί μέρους παραγράφους του κεφαλαίου των μέτρων αντιμετώπισης.  
Στον φορέα λειτουργίας του έργου προτείνεται να τηρείται «Φάκελος Λειτουργίας» των 
εγκαταστάσεων που θα περιέχει:  

- την εγκεκριμένη ΜΠΕ 
- τους Περιβαλλοντικούς Όρους λειτουργίας του έργου  
- εκθέσεις με τις χημικές αναλύσεις των των καυσαερίων των λεβήτων. 
- έκθεση τυχόν εργασιών και συντηρήσεων που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις.  

Στο κλίβανο της εγκατάστασης μετρούνται οι συγκεντρώσεις των αέριων απορρίψεων σε O2, 
CO2,CO,NOXκαιSO2.Επίσης γίνονται μετρήσεις της θερμοκρασίας περιβάλλοντος και 
καπαναερίων σε θέση μετα τον εναλλάκτη θερμότητας και πριν από τον κυκλώνα αποκονίωσης 
της εγκατάστασης.Προς τούτο παραγματοποιούνται σχετικές μετρήσεις τουλάχιστον μία φορά 
το εξάμηνο και τα αποτελέσματα των μετρήσεων καταωρούνται σε ειδικό βιβλίο θεωρημένο 
από την αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος. 
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12. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

Στο παρόν κεφάλαιο, παρατίθενται κωδικοποιημένα τα αποτελέσματα και οι προτάσεις της 
Μελέτης για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, λόγω της προσθήκης νέας δραστηριότητας, της 
ηλεκτροπαραγωγής από σταθμό καύσης βιομάζας. 

- Η εταιρεία οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και υγιεινή 
των εργαζομένων και μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος. 

- Το προσωπικό της εταιρείας πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο για τις εργασίες 
διαχείρισης αποβλήτων στη μονάδα και ειδικότερα για τη διαχείριση των επικίνδυνων 
αποβλήτων και για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών και ενδεχομένων 
ατυχημάτων. 

- Στη μονάδα να υπάρχει κατάλληλος εξοπλισμός για την αντιμετώπιση έκτακτων 
περιστατικών (π.χ. μέσα πυρόσβεσης για την περίπτωση πυρκαγιάς, απορροφητικά 
υλικά για τη συλλογή τυχόν διαρροών) και κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας για 
τους εργαζομένους. 

- Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας να γίνεται μόνο προσωρινή αποθήκευση των 
επικίνδυνων αποβλήτων και δεν θα περιλαμβάνει εργασίες επεξεργασίας αυτών. 

- Η διαχείριση των αποβλήτων ελαίων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 
82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2-3-2004). 

- Η διαχείριση των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
της ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625/Β/11-10-2010), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

- Η μεταφορά των επικίνδυνων αποβλήτων από και προς τις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης να γίνεται από νόμιμα αδειοδοτημένες εταιρείες που διαθέτουν τις 
απαιτούμενες Άδειες Συλλογής και Μεταφοράς, με κατάλληλα οχήματα (πλήρους 
στεγανότητας, κατάλληλης σήμανσης σύμφωνα με τις διατάξεις ADR και εφοδιασμένα με 
τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη λήψη προληπτικών/κατασταλτικών μέτρων και για την 
αποφυγή διαρροών στο έδαφος). Οι οδηγοί των οχημάτων θα πρέπει να διαθέτουν 
ειδική άδεια οδήγησης για τις αντίστοιχες μεταφορές καθώς και το αντίστοιχο 
πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης. 

- Κατά τη διακίνηση των επικίνδυνων αποβλήτων να συμπληρώνεται το έντυπο 
αναγνώρισης επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ Η.Π. 
16588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/28-03-2006) και στην ΚΥΑ Η.Π. 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 
791/Β/30-06-2006). 

- Οι διατάξεις αποθήκευσης αποβλήτων ελαίων να είναι πλήρως στεγανοποιημένες για 
την αποφυγή διαρροών στο έδαφος. 
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- Όλες οι συσκευασίες που θα χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των επικίνδυνων 
αποβλήτων να είναι στεγανές, κατάλληλες για τα είδη των αποβλήτων που φέρουν και 
να διαθέτουν την απαιτούμενη σήμανση. 

- Για τη συσκευασία, τη σήμανση και τη μεταφορά των επικίνδυνων αποβλήτων να 
εφαρμόζονται οι προδιαγραφές που ορίζονται στην ΚΥΑ αριθμ. Γ1/20655/2897/2015 
(ΦΕΚ 1495/Β/16-07-2015) (ADR 2015 - RID 2015). 

- Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση τόσο σε υπαίθριους όσο και σε στεγασμένους 
χώρους λαδιών, ελαστικών, πλαστικών και οποιωνδήποτε άλλων στερεών ή υγρών 
υλικών που είναι δυνατόν να προκαλέσουν ρύπανση στο περιβάλλον. 

- Να διατηρούνται καθαροί οι στεγασμένοι χώροι καθώς και ο αύλειος χώρος της 
μονάδας, απαλλαγμένοι από άχρηστα αντικείμενα και απορρίμματα, με τακτικό 
καθαρισμό και να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να τηρούνται οι υγειονομικές συνθήκες. 

- Να επιβληθεί χαμηλό όριο ταχύτητας για την κίνηση των οχημάτων από, προς και εντός 
της μονάδας. Να προγραμματίζονται κατάλληλα τα δρομολόγια των φορτηγών, ώστε να 
μην δημιουργούνται από την κυκλοφορία τους δευτερογενή περιβαλλοντικά 
προβλήματα, από κυκλοφοριακή φόρτιση των δρόμων κλπ. και για αποφυγή μεταφορών 
σε ώρες αιχμής και κοινής ησυχίας. 

- Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων νερών από κάθε είδους 
λάδια, καύσιμα κλπ. Απαγορεύεται η απόρριψη χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων επί του 
εδάφους, επί επιφανειακών ή υπόγειων νερών και στο δίκτυο αποχέτευσης καθώς και η 
καύση τους για θέρμανση. 

- Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών 
και σύμφωνα με τις οδηγίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 

- Για τον έλεγχο και τη συνεχή βελτιστοποίηση της λειτουργίας της εγκατάστασης θα 
γίνεται συχνή παρακολούθηση (μια φορά το χρόνο από πιστοποημένο εργαστήριο). Οι 
παράμετροι που θα μετρούνται και θα καταγράφονται είναι ο δείκτης αιθάλης κατά 
Bacharach, η περιεκτικότητα των απαερίων σε μονοξείδιο του άνθρακα (CO), τα οξείδια 
του αζώτου (NOx) και η αιωρούμενη σωματιδιακή ύλη. Επίσης, θα καταγράφεται και η 
θερμοκρασία των απαερίων καύσης. 
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13. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

13.1ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Δεν χρησιμοποιηθήκαν ή εκπονήθηκαν κάποιες άλλες μελέτες για την  σύνταξη της Μ.Π.Ε. 

 

13.2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΛΥΘΗΚΑΝ 

Δεν αντιμετωπίσθηκαν κάποια προβλήματα κατά την διάρκεια εκπόνησης της μελέτης. Επίσης 
δεν χρησιμοποιήθηκαν κάποιες ειδικές μελέτες. 
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14. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
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Εικ.2 
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15. ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 
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16. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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