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1. Εισαγωγή 

1.1 Τίτλος έργου 

Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος  

400,00 KWe, με καύση βιορευστών  

 

1.2 Είδος και μέγεθος του έργου  

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά την αξιολόγηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  από την 

εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμού ηλεκτροπαραγωγής μέγιστης ισχύος 

400KWe (0,40 MWe), με καύση βιορευστών (φυτικών ελαίων  προερχόμενων 

από ενεργειακές καλλιέργειες και πυρολυτικών ελαίων παραγόμενων μέσω της 

διαδικασίας επεξεργασίας ρευστού προϊόντος πυρόλυσης ξυλώδους βιομάζας). 

Τα βιορευστά (φυτικά έλαια) αποτελούν μια ανανεώσιμη μορφή ενέργειας 

(Α.Π.Ε). Τα έργα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε., όπως το εξεταζόμενο, 

στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα έργα δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, 

κατασκευής υποσταθμών και εν γένει κάθε κατασκευής που αφορά την υποδομή και 

εγκατάσταση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε., χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, ως έργα δημόσιας ωφέλειας, ανεξάρτητα από το φορέα 

υλοποίησής τους. 
 

Η εκπόνηση της μελέτης αυτής έγινε σύμφωνα με : 

 το Ν. υπ' αριθμ. 1650/16-10-1986 «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος» 

(ΦΕΚ 160/Α/16-10-1986) [i], όπως «Εναρμονίστηκε με το Ν. υπ' αριθμ. 

3010/25-04-2002 (ΦΕΚ 91/Α/25-04-2002) [i] με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 

96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα 

και άλλες διατάξεις ». 

 Τις διατάξεις του Ν. υπ' αριθμ. 3852/07-06-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

(ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010)[i] 

 Το Ν. υπ' αριθμ. 3028/28-06-2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και 

εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς » (ΦΕΚ 153/Α/28-06-2002)[i] . 

 την Κ.Υ.Α.  Αριθμ.οικ. 167563/ΕΥΠΕ/19-04-2013 «Εξειδίκευση των 

διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των 

έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 34,5,6 και του 7  του Ν. υπ' αριθμ. 

4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των 

ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με 

τις διαδικασίες αυτές θέματος »  (ΦΕΚ 964/ 19-04-2013)[i]. 
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 το Ν. 4254/7-4-2014 για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής βιομάζας 

«Παράγραφος ΙΓ : Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας 

και Κλιματικής Αλλαγής», (ΦΕΚ 85/Α/07-04-2014)[i]. 

 την Κ.Υ.Α. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 

37674/10-08-2016 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής 

απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και 

δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 

παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει» (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016)[i]. 

 την Κ.Υ.Α. με αριθμ. Η.Π. 24944/1159 «Έγκριση Γενικών Τεχνικών 

Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το 

άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ΄ αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα 

όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β΄383) 

και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 

91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991», (ΦΕΚ 791/Β/30-06-

2006)[i] . 

 Το Ν. υπ' αριθμ.4042/13-02-2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − 

Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης 

αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», (ΦΕΚ 

24/Α/13-02-2012) [i] . 

 το Νόμο 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α’/4-6-2010)[i]:«Επιτάχυνση της Ανάπτυξης 

των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής 

αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ)». 

 την Κ.Υ.Α. 3137/191/Φ.15/2012 για «Αντιστοίχιση των κατηγοριών των 

βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους με τους βαθμούς όχλησης που 

αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα», (Φ.Ε.Κ/1048Β/04-04-2012).[i]  

 την Υ.Α. 15277/09-04-2012 «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση 

στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες 

Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής 

Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και 

Β της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ/21/Β΄/13.1.2012), 

σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011», (ΦΕΚ 1077/Β/09-04-2012)[i]. 

 την Κ.Υ.Α. Αριθμ. οικ. 170225/27-01-2014 «Εξειδίκευση των περιεχομένων 

των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της 

Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 



  

 M.Π.Ε. «ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ» - Θέση «Γκοτζιά Μπαγλάρ», Δ/Ε Μακρυχωρίου, Δήμου Τεμπών    Σελίδα 14 
 

Κλιματικής Αλλαγή με αρ. 1958/2012 (Β΄ 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το 

άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής 

λεπτομέρειας», (ΦΕΚ 135/Β/27-01-2014) [i]. 

 την ΚΥΑ Αριθμ. 49828/03-12-2008 «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού 

σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της 

στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού», (ΦΕΚ 2464/Β/03-

12-2008)[i]. 

 Το Π.Δ. υπ' αριθμ.82/02-03-2004 «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 

ΚΥΑ Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιούμενων 

ορυκτελαίων (Β 40)». «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 

διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων», (ΦΕΚ 64/Α/2-3-2004)[i] . 

 την Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. 175700/2016 «Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων και 

βιορευστών», (ΦΕΚ 1212/Β/26-04-2016)[i]. 

 Την Κ.Υ.Α. Αριθμ. οικ. 1915/02-02-2018 «Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 

48963/2012 (Β΄ 2703) κοινής υπουργικής απόφασης, υπ’ αριθμ. 167563/ 2013 

(Β΄ 964) κοινής υπουργικής απόφασης και υπ’ αριθμ. 170225/2014 (Β΄ 135) 

υπουργικής απόφασης, που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση του 

ν. 4014/2011 (Α΄ 209), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/52/ΕΕ «για την 

τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων 

ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον» του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 

(ΦΕΚ304/Β/02-02-2018[i]. 

 

1.3 . Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου  

1.3.1 Γεωγραφική θέση - Διοικητική υπαγωγή έργου 
 

Η εγκατάσταση του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής με καύση βιορευστών θα 

υλοποιηθεί στη θέση «Γκοτζιά Μπαγλάρ», της Τοπικής Κοινότητας  Μακρυχωρίου, της 

ομώνυμης Δημοτικής Ενότητας, του Δήμου Τεμπών, της Περιφερειακής Ενότητας 

Λάρισας. 

Το έργο θα εγκατασταθεί εντός γηπέδου συνολικού εμβαδού  8.125,00 m2, το 

οποίο βρίσκεται σε αγροτική περιοχή στο δυτικό τμήμα του Δήμου Τεμπών και απέχει 

σε ευθεία απόσταση περίπου 400 m ανατολικά από τον οικισμό Μακρυχώρι, περίπου 

2.990 m νοτιοδυτικά από τον οικισμό Ευαγγελισμό και περίπου 2.690 m δυτικά από 

τον οικισμό Ελάτεια. Το εξεταζόμενο αγροτεμάχιο συνορεύει ανατολικά, βόρεια και 

δυτικά με γειτονικά αγροτεμάχια και νότια με αγροτικό δρόμο, ενώ όπως φαίνεται και 

στις δορυφορικές εικόνες που ακολουθούν, εντός του εξεταζόμενου αγροτεμαχίου 

όπου θα υλοποιηθεί το έργο δεν υφίσταται άλλη δραστηριότητα. 
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Εικόνες 1.3.1-2: Δορυφορικές εικόνες – ακριβής τοποθέτηση γηπέδου υλοποίησης του  έργου 
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Με βάση την εφαρμογή του «Προγράμματος Καλλικράτης» η περιοχή 

εγκατάσταση του έργου εντάσσεται εντός : 

 Της Τοπικής Κοινότητας Μακρυχωρίου, 

 Του Δήμου Τεμπών 

 Της Δημοτικής Ενότητας Μακρυχωρίου, 

 Της  Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. 
 
 
 

 
 

Εικόνα 1.3.2: Χάρτης  Διοικητικών ορίων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας [vii] 

 

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 
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1.3.2 Γεωγραφικές συντεταγμένες έργου  
 

Η περιοχή του γηπέδου εγκατάστασης οριοθετείται από τις κορυφές  Α1, Α2, Α3 

και Α4  (όπως απεικονίζονται στο τοπογραφικό διάγραμμα που επισυνάπτεται στο 

κεφ.15) εντός των οποίων χωροθετείται ο σταθμός. Οι γεωγραφικές συντεταγμένες 

των κορυφών του γηπέδου στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα (Ε.Γ.Σ.Α. ’87) είναι οι 

εξής: 
 

 

ΚΟΡΥΦΗ (α/α) 

 

Σύστημα αναφοράς : ΕΓΣΑ' 

Σύστημα αναφοράς : Παγκόσμιο 

Γεωδαιτικό Σύστημα 1984 - WGS 

' 

Χ Υ φ Λ 

Α1 371649.02 4407263.13 39Ο 48’ 29.75’’ 22Ο 30’ 08.34’’ 

Α2 371541.16 4407219.93 39Ο 48’ 28.29’’ 22Ο 30’ 03.83’’ 

Α3 371561.34 4407155.35 39Ο 48’ 26.21’’ 22Ο 30’ 04.73’’ 

Α4 371675.02 4407198.05 39Ο 48’ 27.65’’ 22Ο 30’ 09.48’’ 

 Εμβαδόν 8.125,00 m
2

 

 

 

1.4 Κατάταξη του έργου  

 

 Σύμφωνα με την Υ.Α. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016), το έργο ανήκει 

στην 10η ομάδα έργων του Πίνακα του Παραρτήματος Χ,  με αύξοντα 

αριθμό  5: «Ηλεκτροπαραγωγή από σταθμούς βιορευστών και 

βιοκαυσίμων». Ως δραστηριότητα (κύρια) εντάσσεται στην Α2 κατηγορία.  
 

 Επίσης, σύμφωνα με την Υ.Α. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016) , το 

έργο ανήκει και στην 9η ομάδα έργων του Πίνακα 1, του Παραρτήματος ΙΧ,  

με αύξοντα αριθμό  201: «Χερσαίες εγκαταστάσεις αποθήκευσης 

πετρελαίου, υγρών καυσίμων και χημικών προϊόντων». Ως 

δραστηριότητα (δευτερεύουσα) εντάσσεται στην Β κατηγορία,  

(Αποθήκευση Qmax = 80 m3 < 10.000 m3 & μόρια = 40 + 10 +30 = 80  

< 150,  οπότε ως δραστηριότητα δεν υπάγεται στην κατηγορία Α,  όπου στην 

Α κατηγορία εντάσσονται οι δραστηριότητες με :  Q=200.000 – 20.000 m3  ή  

Q > 10.000 m3 & μόρια > 90 ή   Q  ≤ 10.000 m3 & μόρια > 150).  

 

Σχετικά με την τελική κατάταξη του έργου, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

δευτερεύουσες δραστηριότητες του έργου (αποθήκευση υγρών καυσίμων και 

επεξεργασίας τους), ανήκουν σε μικρότερη κατηγορία, η κατηγορία του έργου δεν 

αλλάζει και παραμένει η ίδια (Α2). 
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 Επίσης σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή στατιστική κατάταξη και την 

ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων, η εξεταζόμενη 

δραστηριότητα κατατάσσεται κατά ΣΤΑΚΟΔ & NACE  ως εξής : 

-     35.11  Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος 

   -      35.11.10.07  Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς      

εσωτερικής καύσης 

-    35.12   Μετάδοση ηλεκτρικού ρεύματος      

-    35.14  Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος (πώληση) 

 

 Τέλος, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.  3137/191/ Φ.15/2012 (Β’ 1048), το έργο 

ανήκει στην Κατηγορία «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας» με αύξοντα 

αριθμό 303 και υποκατηγορία β: Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με χρήση 

βιομάζας ή αγροτικών παραπροϊόντων. 

Με βάση την μέγιστη ισχύ της προτεινόμενης εγκατάστασης, 400,00 ΚWe 

(0,40 MWe), το έργο ανήκει στη κατηγορία δραστηριότητες  ΧΑΜΗΛΗΣ 

ΟΧΛΗΣΗΣ. 
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1.5 Φορέας έργου  

 

 

 

1. 

 

 

 

Φορέας 

υλοποίησης 

 

«ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ» 

 ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ 57-59 , ΛΑΡΙΣΑ 

Τ.Κ. 41233 ,     Τηλ.: 6972286318 

Α.Φ.Μ.: 163514423,  Δ.Ο.Υ.: Α’ Λάρισας 

lampros97@hotmail.com 
 

Υπογραφή  

 

 ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 

 

   

2. 

 

Υπεύθυνος 

Επικοινωνίας 

 

κ. ΒΟΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  

Λεωφ. Ελευθερίας 43, Κρεμαστή Ρόδου  

 Τηλ.: 6907080445 

stavrosvolas3@gmail.com  

 
 

 
 

1.6. Περιβαλλοντικός μελετητής έργου  

 

 

1. 

 

 

Μελετητής 

 

Μάλιακκας Νικόλαος-Μιχαήλ 

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός A.Π.Θ. 

Μελετητής Ηλεκτρομηχανολογικών & Περιβαλλοντικών έργων 

Παστίδα Ρόδου, Τ.Κ. 85106, 

Τηλ. 6945586821,   email: nmaliakas@gmail.com 

 

 

 

2. 

 

 

Σφραγίδα –  

Υπογραφή 

Μελετητή 

 

 

 
 

 

  

mailto:lampros97@hotmail.com
mailto:nmaliakas@gmail.com
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2. Μη-τεχνική περίληψη 
 

2.1 Περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας  

Η παρούσα  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αναφέρεται σε  στοιχεία που 

αφορούν το έργο για την εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμού ηλεκτροπαραγωγής 

ισχύος 400,00 kWe, με καύσιμο τα βιορευστά δηλ. φυτικά έλαια  (κραμβέλαιο, 

ηλιέλαιο κ.α.) προερχόμενα από προϊόντα ενεργειακών καλλιεργειών (ελαιοκράμβη, 

ηλίανθος κ.α.) και πυρολυτικά έλαια παραγόμενα από προϊόντα προερχόμενα μέσω 

της διαδικασίας πυρόλυσης υπολειμμάτων ξυλώδους βιομάζας. 

Σκοπός της μελέτης είναι η έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 

(Α.Ε.Π.Ο.) του έργου.  

Φορέας υλοποίησης του εξεταζόμενου έργου του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής με 

καύση βιορευστών είναι το φυσικό πρόσωπο  «ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ». 

Η εγκατάσταση του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής με καύση βιορευστών θα 

υλοποιηθεί στη θέση «Γκοτζιά Μπαγλάρ», της Τοπικής Κοινότητας  Μακρυχωρίου, της 

ομώνυμης Δημοτικής Ενότητας, του Δήμου Τεμπών, της Περιφερειακής Ενότητας 

Λάρισας. Το έργο θα εγκατασταθεί εντός γηπέδου συνολικού εμβαδού  8.125,00 m2, 

το οποίο βρίσκεται σε αγροτική περιοχή στο δυτικό τμήμα του Δήμου Τεμπών και 

απέχει σε ευθεία απόσταση περίπου 400 m ανατολικά από τον οικισμό Μακρυχώρι, 

περίπου 2.990 m νοτιοδυτικά από τον οικισμό Ευαγγελισμό και περίπου 2.690 m 

δυτικά από τον οικισμό Ελάτεια. Το εξεταζόμενο αγροτεμάχιο συνορεύει ανατολικά, 

βόρεια και δυτικά με γειτονικά αγροτεμάχια και νότια με αγροτικό δρόμο, ενώ όπως 

φαίνεται και στις δορυφορικές εικόνες που ακολουθούν, εντός του εξεταζόμενου 

αγροτεμαχίου όπου θα υλοποιηθεί το έργο δεν υφίσταται άλλη δραστηριότητα. 

Το προτεινόμενο έργο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό καύσης 

βιορευστών, θα έχει συνολική μέγιστη ισχύ 400,00 kWe. Η παραγόμενη ηλεκτρική 

ενέργεια θα διοχετεύεται απευθείας στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ενέργειας 

σύμφωνα με τους όρους του αρμόδιου διαχειριστή. 

Ο σταθμός θα αποτελείται από τα εξής επιμέρους υποσυστήματα : 

 Ένα (1) ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (H/Z) της εταιρείας AGG Power 

αποτελούμενο από μία εμβολοφόρο μονάδα εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) DEUTZ 

& μία ηλεκτρογεννήτρια NIDEC-LEROY SOMER. 

 Μονάδα διήθησης-καθαρισμού ελαίου 

 Δεξαμενές  αποθήκευσης  βιορευστών 

 Φίλτρα καυσίμου. 

 Σύστημα επιλλεκτικής καταλυτικής αναγωγής (S.C.R.) 

 Πίνακες Χ.Τ. – Αυτοματισμοί 

 Μετασχηματιστής ανύψωσης τάσης 0,4kV/20kV. 
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Η λειτουργία της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής θα είναι συνεχής και εκτιμάται ότι 

θα ανέρχεται περίπου σε 8.000 ώρες ετησίως, ενώ περίπου 760 ώρες ετησίως θα 

χρειάζονται για την προγραμματισμένη  συντήρηση του εξοπλισμού. Στο σταθμό θα 

απασχολούνται 5 άτομα συνολικά σε μόνιμη βάση (1 μηχανικός και 4 εργάτες), εκ 

των οποίων 3 άτομα καθημερινά, θα είναι επιφορτισμένα και  υπεύθυνα για την ορθή 

και απρόσκοπτη 24ωρη λειτουργία της μονάδας (3 βάρδιες). 

Η ετήσια ενεργειακή παραγωγή που θα απορροφά το ηλεκτρικό δίκτυο της 

Δ.Ε.Η., για προγραμματισμένο χρόνο λειτουργίας 8.000h ετησίως και λαμβάνοντας 

υπόψη τις απώλειες, εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 3,20 GWh ετησίως. 

Η προβλεπόμενη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών είναι 6 μήνες. Κατά 

τη φάση κατασκευής του έργου, θα πραγματοποιηθούν περιληπτικά οι κάτωθι 

εργασίες : 

 Έργα πολιτικού μηχανικού (διαμόρφωση γηπέδου και κατασκευή δαπέδου 

τοποθέτησης container στέγασης εξοπλισμού  Η/Ζ και βοηθητικών διατάξεων).  

 Εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, 

δεξαμενές αποθήκευσης πρώτης ύλης, μονάδα διήθησης-καθαρισμού, 

μετασχηματιστής, πίνακες διανομής, αυτοματισμοί, συσκευές ελέγχου και 

παρακολούθησης, σύστημα γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας) και έργα 

διασύνδεσης με το δίκτυο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διαχειριστή του 

δικτύου. 

 Διασύνδεση σταθμού με το ηλεκτρικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

 Δοκιμαστική περίοδος λειτουργίας. 

 Αποκατάσταση και προστασία περιβάλλοντος (τελική διαμόρφωση χώρου 

σταθμού, δενδροφύτευση, περίφραξη, φωτισμός κ.λπ.). 
 

Η πρόσβαση στην περιοχή, για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού, θα 

γίνεται από το υφιστάμενο ασφαλτοστρωμένο επαρχιακό οδικό δίκτυο της περιοχής 

και με τον αγροτικό δρόμο τον οποίο το γήπεδο συνορεύει, επομένως δεν κρίνεται 

απαραίτητη η εκτέλεση έργων οδοποιίας ή άλλων συνοδών έργων. 
 

Κατά τη φάση λειτουργίας της μονάδας, θα πραγματοποιούνται οι κάτωθι 

λειτουργίες: 

 Προμήθεια και αποθήκευση βιορευστών. 

 Διήθηση – καθαρισμός βιορευστών 

 Μεταφορά βιορευστού από το τροφοδοτικό δοχείο στην είσοδο της Μ.Ε.Κ. 

 Καύση πρώτης ύλης βιορευστού. 

 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην ηλεκτρογεννήτρια. 

 Διαμόρφωση,  μετατροπή και διάθεση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας 

μέσω Μ/Σ υποσταθμών Μ.Τ. στο Δίκτυο Διανομής της ΔΕΗ. 



  

 M.Π.Ε. «ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ» - Θέση «Γκοτζιά Μπαγλάρ», Δ/Ε Μακρυχωρίου, Δήμου Τεμπών    Σελίδα 22 
 

Η προμήθεια των βιορευστών (φυτικών ελαίων και ρευστών προϊόντων 

πυρόλυσης ξυλώδους βιομάζας) θα γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με ειδικά 

βυτιοφόρα οχήματα, τα οποία και θα αποθηκεύονται σε μεταλλικές δεξαμενές διπλού 

τοιχώματος, ανάλογες με αυτές που χρησιμοποιούν τα πρατήρια για την αποθήκευση 

ορυκτών υγρών καυσίμων. Το προμηθευόμενο παραγόμενο ρευστό προϊόν της 

πυρόλυσης, αποτελείται από ένα μείγμα υδρογονανθράκων και οργανικών οξέων, 

νερό, πτητικές προσμείξεις καυσίμου και άλλες ενώσεις και για να χρησιμοποιηθεί ως 

καύσιμο στη ονάδα, πρέπει να υποστεί διαδικασία προ-επεξεργασίας. Έτσι οδηγείται 

σε κατάλληλη διάταξη διήθησης-καθαρισμού και απαλλαγής των στερεών προσμίξεων 

από το υγρό προϊόν. Πρόκειται για μια κατακόρυφη πολυστρωματική διάταξη 

διήθησης αποτελούμενη από πορώδες μέσα -φίλτρα καθαρισμού κατά την οποία 

αφαιρούνται οι ακαθαρσίες από την πρώτη ύλη των ελαίων. Η επεξεργασία 

περιλαμβάνει κατακάθιση/καθίζηση στερεών και νερού, φυγοκέντρηση και διήθηση σε 

μεμβράνες. Μετά το πέρας της διαδικασίας, το καθαρό έλαιο μεταγγίζεται και διέρχεται 

μέσω μιας σειράς φίλτρων για την απομάκρυνση προσμίξεων.  
 

Κατά τη διαδικασία της επεξεργασίας στη μονάδα διήθησης/καθαρισμού και 

διαχωρισμού  του προμηθευόμενου ρευστού πυρολυτικού προϊόντος  θα παράγονται : 
 

 Πυρολυτικό έλαιο (pyrolysis oil) σε ποσοστό 40% περίπου της 

ποσότητας τροφοδοσίας, επεξεργασμένο-καθαρό από διάφορες προσμίξεις 

και έτοιμο προς καύση στη ΜΕΚ του σταθμού. 

 Πυρολυγνιτικό οξύ (wood vinegar) σε ποσοστό 42.86 % περίπου της 

ποσότητας τροφοδοσίας, 

 Στερεό υπόλειμμα βιοάνθρακα (biochar) σε ποσοστό 17.14 % περίπου 

της ποσότητας τροφοδοσίας, 
 

Το παραγόμενο πυρολιγνιτικό οξύ (pyroligneous acid), γνωστό και ως ξύδι 

ξύλου (wood vinegar), σήμερα χρησιμοποιείται ως βελτιωτικό εδάφους (λίπασμα), 

ως απολυμαντικό, σε καλλυντικά, στη φαρμακοβιομηχανία, ενώ υπάρχουν και 

εκατοντάδες άλλες εφαρμογές στις οποίες μπορεί να διατεθεί. Επίσης η στοιχειακή 

σύσταση του βιοάνθρακα (biochar), το καθιστά εξαιρετικό εδαφοβελτιωτικό προϊόν. 

 

Τόσο το πυρολιγνιτικό οξύ όσο και ο βιοάνθρακας που θα παράγονται στην 

προτεινόμενη μονάδα επεξεργασίας-διαχωρισμού θα συλλέγονται, θα αποθηκεύονται 

προσωρινά σε δεξαμενές ώστε στη συνέχεια να διατεθούν στην αγορά. Τυπικές 

εφαρμογές και χρήσεις των παραγόμενων προϊόντων της μονάδας διήθησης-

διαχωρισμού του προμηθευόμενου ρευστού πυρολυτικού μείγματος, φαίνονται στον 

παρακάτω πίνακα:  
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Πίνακας 2.1.1.: Τυπικές εφαρμογές και χρήσεις των παραγόμενων προϊόντων  

της πυρολυτικής διαδικασίας. 

 

Κατά τη φάση λειτουργίας, τα βιορευστά (φυτικά έλαια και παραγόμενα 

πυρολυτικά έλαια)  θα μεταφέρονται από τις αποθηκευτικές δεξαμενές, με τη βοήθεια 

αντλίας μεταφοράς υγρού, στο δοχείο ημερήσιας τροφοδοσίας του κινητήρα. Η 

εμβολοφόρος μονάδα εσωτερικής καύσης που θα χρησιμοποιηθεί στο Η/Ζ του 

εξεταζόμενου έργου της εταιρείας DEUTZ, είναι σχεδιασμένη ειδικά για τις απαιτήσεις 

του συγκεκριμένου έργου, δηλαδή για την καύση βιορευστών. Στην έξοδο της 

ηλεκτρογεννήτριας τοποθετείται κατάλληλος μετασχηματιστής για την ανύψωση της 

τάσης στα 20kV και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος στο Δίκτυο.  

Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος είναι σχεδιασμένο να παίρνει την θερμική ενέργεια 

από την καύση του βιορευστού και να παράγει ηλεκτρικό ρεύμα συχνότητας 50Hz, 

στα 400V. Ο υπόλοιπος εξοπλισμός, (πίνακες, διακοπτικός εξοπλισμός κ.λπ.), 

διαστασιολογείται με βάση την προαναφερθείσα τάση. 
 

Ο σταθμός θα συνδεθεί με το ηλεκτρικό δίκτυο Μ.Τ. της ΔΕΗ της περιοχής 

καθώς πλησίον των ορίων του εξεταζόμενου γηπέδου εγκατάστασης, διέρχεται 

γραμμή μεταφοράς Μ.Τ..  Η  σύνδεση του σταθμού καύσης βιορευστών με το Δίκτυο 

θα γίνει με κατασκευή νέου δικτύου εναέριας γραμμής μέσης τάσης της ΔΕΗ (Γραμμή 

Μεταφοράς Μέσης Τάσης τύπου ACRS-95). Στην έξοδο του Σταθμού θα εγκατασταθεί 

η απαραίτητη μετρητική διάταξη της εισερχόμενης και εξερχόμενης στο Δίκτυο 

ενεργής και αέργου ενέργειας και ισχύος. Επίσης θα τοποθετηθεί και τηλεφωνική 

σύνδεση για τη δυνατότητα τηλεμετρήσεων. Το συνολικό μήκος της νέας γραμμής,  

το ακριβές σημείο σύνδεσης, ο τρόπος και οι απαραίτητες μετρητικές διατάξεις με τις 

απαραίτητες ρυθμίσεις τους θα καθοριστούν επακριβώς σύμφωνα με τις υποδείξεις της 

αρμόδιας υπηρεσίας του ΔΕΔΔΗΕ, όπως ρητά θα αναφέρονται στην αντίστοιχη έκδοση 

της Προσφοράς των Όρων  Σύνδεσης του σταθμού. 

Δε θα γίνεται αποθήκευση ενέργειας σε μπαταρίες αλλά η παραγόμενη ηλεκτρική 

ενέργεια θα διοχετεύεται απευθείας στο δίκτυο. 

 

BIOCHAR PYROLYSIS OIL WOOD VINEGAR 

Καύσιμο Καύσιμο Πράσινο αλάτι αποπάγωσης 

Εδαφοβελτιωτικό Χημικά Χημικά 

Αποθήκευση 

Άνθρακα 
Βιο-αρωματικά Οικολογικό εντομοκτόνο 

Πηγή για Syngas Επιστρώσεις /Επικαλύψεις Όξυνση της κοπριάς 

 Άσφαλτος Τονωτικό για την ανάπτυξη των φυτών 

 Οσμή και γεύση Διατήρηση των τροφίμων 
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Σχετικά με τη χρήση πρώτων υλών, νερού και ενέργειας ισχύουν συνοπτικά τα 

εξής: 

 

Κατανάλωση καυσίμου: 
 

Στην εξεταζόμενη μονάδα ΑΠΕ θα γίνεται απευθείας καύση βιορευστών σε 

κινητήρα εσωτερικής καύσης, με μερική εκμετάλλευση του θερμικού υπολοίπου που 

παράγεται κατά τη διεργασία.  

Ένα μικρό μέρος της αξιοποιήσιμης θερμικής ενέργειας θα χρησιμοποιείται για 

την προθέρμανση του καυσίμου των βιορευστών στις δεξαμενές αποθήκευσής τους 

και τη διατήρησή  τους σε θερμοκρασίες περί των 45°C, με σκοπό την μείωση του 

ιξώδους τους, την καλύτερη καύση τους και την αύξηση του βαθμού απόδοσης της 

μονάδας. Σχετικά με το υπόλοιπο ποσό της αξιοποιήσιμης  θερμικής ενέργειας, ένα 

μέρος θα χρησιμοποιείται για την κάλυψη των θερμικών αναγκών κατά την 

παραγωγική διαδικασία της μονάδας επεξεργασίας, διήθησης-καθαρισμού των 

προμηθευόμενων ρευστών προϊόντων πυρόλυσης ενώ το υπόλοιπο,  αρχικά θα 

αποδίδεται στο περιβάλλον, αφού πρώτα ψυχθεί μέσω του κυκλώματος ψύξης του 

κινητήρα της ΜΕΚ. Σε περίπτωση που υπάρξει ενδιαφέρον απορρόφησης του 

θερμικού φορτίου, από γειτνιάζουσα χρήση, υπάρχει προεγκατάσταση για να είναι 

εφικτή η διάθεσή του. 

Τα βιορευστά που θα χρησιμοποιούνται ως βασικές Α’ ύλες από το σταθμό κατά 

την ετήσια λειτουργία του θα είναι: 

 καθαρά φυτικά έλαια (vegetable oil)  ως επί το πλείστον κραμβέλαιο και 

ηλιέλαιο, με μέση ετήσια αναλογία 50% έκαστο και μέση θερμογόνο δύναμη 

37,00 MJ/Kg. Τα έλαια αυτά θα προμηθεύονται από αντίστοιχες αδειοδοτημένες 

επιχειρήσεις μεταφοράς, επεξεργασίας και διανομής βιοκαυσίμων και βιορευστών, 

οι οποίες θα φέρουν και τις απαιτούμενες για τη χρήση τους πιστοποιήσεις 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και θα πληρούν τις προδιαγραφές και τις 

απαιτήσεις της προμηθεύτριας εταιρείας της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής 

σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. 

 Κατά περιόδους, ανάλογα πάντα και με την εποχικότητα και τη διαθεσιμότητα των 

απαραίτητων για την προμήθεια της μονάδας, ποσοτήτων βιορευστών, η αναλογία 

στα ποσοστά αυτά της προμήθειας των βιορευστών ενδέχεται να μεταβάλλεται, 

ενώ ο φορέας υλοποίησης του έργου, ενδέχεται να προμηθεύεται ποσότητες και  

άλλων ελαίων  φυτικής προέλευσης, προερχόμενα από αξιοποίηση 

ενεργειακών καλλιεργειών (βαμβακέλαιο, φοινικέλαιο, αραβοσιτέλαιο 

κ.λπ.) ισοδύναμης μέσης θερμογόνου δύναμης (37,00  MJ/Kg) με σκοπό πάντα 

την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του σταθμού.    
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 πυρολυτικό έλαιο (pyrolysis oil) παραγόμενο μέσω διαδικασία διήθησης-

καθαρισμού του προμηθευόμενου ρευστού προϊόντος πυρόλυσης  ξυλώδους 

βιομάζας (pellet) με μέση θερμογόνο δύναμη περίπου 36,00 MJ/Kg, το οποίο θα 

προμηθεύεται από άλλη αδειοδοτημένη μονάδα επεξεργασίας βιομάζας και 

παραγωγής προϊόντων πυρόλυσης. 
 

Αρχικά ο σταθμός καύσης βιορευστών θα λειτουργεί με Α’ ύλη φυτικά έλαια  

προερχόμενα από ενεργειακές καλλιέργειες (κραμβέλαιο-ηλιέλαιο). Η προσθήκη στην 

παραγωγική διαδικασία της ηλεκτροπαραγωγής της μονάδας και του παραγόμενου 

πυρολυτικού ελαίου ως Α’ ύλη καυσίμου, θα γίνει σταδιακά και μετά από παρέλευση 

κάποιων μηνών λειτουργίας του σταθμού. Ο φορέας υλοποίησης του έργου έχει σαν 

στόχο, σταδιακά και μετά από σύντομο χρονικό διάστημα λειτουργίας του σταθμού, η 

ετήσια ηλεκτροπαραγωγή της μονάδας καύσης βιορευστών να καλύπτεται περίπου 

ισόποσα, τόσο με καύση προμηθευόμενου φυτικού ελαίου όσο και με καύση 

παραγόμενου πυρολυτικού ελαίου.  

To σύστημα σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας, θα καταναλώνει περίπου 

112,22 Kg/h σε λειτουργία με παραγόμενο πυρολυτικό έλαιο και περίπου 109,19 

kg/h σε λειτουργία με προμηθευόμενο φυτικό έλαιο.  

 Η λειτουργία της μονάδας θα είναι συνεχής και αδιάλειπτη και θα ανέρχεται σε 

περίπου 8.000 h ετησίως, ενώ περίπου 760 h ετησίως θα απαιτούνται για τις 

προβλεπόμενες απαραίτητες εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις και προδιαγραφές του κατασκευαστή. Συνολικά θα καταναλώνονται 

περίπου 885,03 tn/year βιορευστών. Παράλληλα, στα ενδιάμεσα ολιγόλεπτα 

διαστήματα λειτουργίας της μονάδας με βιοντήζελ, κατά τις περιόδους των 

προγραμματισμένων συντηρήσεων της ΜΕΚ,  εκτιμάται ότι θα καταναλώνονται 

περίπου 561,56 Kg/χρόνο βιοντήζελ. 
 

Πίνακας 2.1.2.: Χρησιμοποιούμενες Α΄ύλες βιορευστών μονάδας. 
 
 

Χρησιμοποιούμενο είδος 

Α’-ύλης   σταθμού 

 

Ποσότητα   
Μέση Θερμογόνος 

Δύναμη Καυσίμου 

Βιορευστά    

(συνεχή λειτουργία) 

κραμβέλαιο 218,23  tn/year 37,00  MJ/Kg 

ηλιέλαιο 218,23  tn/year 37,00  MJ/Kg 

Πυρολυτικό έλαιο 448,57  tn/year 36,00  MJ/Kg 

Βιοντήζελ (   για 10 min/κύκλο συντήρησης) 561,56  kg/year 40,00  MJ/Kg 

 

Κατανάλωση νερού:  
 

Η διαδικασία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιορευστών, δεν 

απαιτεί καθόλου νερό αφού όλη η διαδικασία γίνεται με κλειστά κυκλώματα. 

Επίσης η κατανάλωση νερού για τις ανάγκες του προσωπικού του σταθμού εκτιμάται 

σε 27,375 m3/yr, λαμβάνοντας υπόψη  ημερήσια κατανάλωση 75 lt περίπου. Η 

ανάγκη σε νερό θα καλυφθεί με τη χρήση δεξαμενής νερού πολυαιθυλενίου 
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χωρητικότητας 3m3 , η οποία θα τροφοδοτείται περίπου 1 φορά το μήνα από 

αδειοδοτημένο υδροδοτικό δίκτυο μέσω βυτίου μεταφοράς νερού. 

 

Κατανάλωση ενέργειας:  
 

Η ιδιοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του σταθμού σύμφωνα με στοιχεία 

αντίστοιχων υφιστάμενων μονάδων, εκτιμάται σε περίπου 10% της εγκατεστημένης 

ισχύς του σταθμού, το μέγιστο ανά ημέρα, την οποία θα προμηθεύεται από το δίκτυο 

της Δ.Ε.Η. και θα καταναλώνεται κυρίως για την κίνηση του μηχανολογικού 

εξοπλισμού, το φωτισμό της εγκατάστασης, τα συστήματα ελέγχου και 

παρακολούθησης και τη λειτουργία των βοηθητικών χώρων του σταθμού. 

 

Αέρια απόβλητα παραγωγικής διαδικασίας : 
 

Οι σημαντικότερες αέριες εκπομπές ρύπων που παράγονται από την παραγωγική 

διαδικασία, αφορούν την εκπομπή των κλασσικών ρύπων από την καύση σε κινητήρα 

εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) (οξείδια του αζώτου (NOx), οξείδια του θείου (SOx), 

μονοξειδίου το άνθρακα (CO) αιωρούμενων σωματιδίων (ΡΜ) και υδρογονανθράκων 

(ΗC)), οι οποίοι είναι εντός των ορίων της κείμενης νομοθεσίας. 
 

Πίνακας 2.1.3 : Συνολικές εκπομπές αέριων ρύπων σταθμού. 

NOx 1,685 tn/yr 

CO 2,237 tn/yr 

SO2 0,357 tn/yr 

HC 0,544 tn/yr 

PM 0,038 tn/yr 

 

Υγρά απόβλητα παραγωγικής διαδικασίας : 
 

Τα εκτιμώμενα παραγόμενα κατά την παραγωγική διαδικασία λύματα είναι : 

 Λύματα του προσωπικού τα οποία εκτιμώνται σε περίπου 27,375 m3/yr 

 Λιπαντικά έλαια από τη συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού της μονάδας, τα 

οποία  εκτιμώνται σε ποσότητες < 0,5 tn/yr και υπόκεινται σε διαχείριση με 

βάση την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία. 

 

Στερεά απόβλητα παραγωγικής διαδικασίας : 
 

Τα κυριότερα εκτιμώμενα παραγόμενα στερεά απόβλητα κατά την παραγωγική 

διαδικασία του σταθμού είναι: 

 Αστικού τύπου απορρίμματα και δημοτικά απόβλητα. 

 Απόβλητα από συσκευασίες.  

 Απορροφητικά υλικά και υλικά φίλτρων. 
 

Όλα τα προαναφερόμενα απόβλητα εκτιμώνται σε ποσότητες < 1,0 tn/yr 

έκαστο και υπόκεινται σε διαχείριση με βάση την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία. 
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2.2 Αποστάσεις του έργου. 

Το έργο θα εγκατασταθεί εντός γηπέδου εμβαδού  8.125,00 m2,  το οποίο 

βρίσκεται σε αγροτική περιοχή στο δυτικό τμήμα του Δήμου Τεμπών και απέχει σε 

ευθεία απόσταση περίπου 400 m ανατολικά από τον οικισμό Μακρυχώρι, περίπου 

2.990 m νοτιοδυτικά από τον οικισμό Ευαγγελισμό, 2.690 δυτικά από τον οικισμό 

Ελάτεια και περίπου 17.000 m από την πόλη της Λάρισας.  

Η πρόσβαση στην περιοχή, για την εγκατάσταση του σταθμού, θα γίνει από το 

υφιστάμενο ασφαλτοστρωμένο επαρχιακό οδικό δίκτυο της περιοχής και μέσω του 

αγροτικού δρόμου ο οποίος συνορεύει νότια με το αγροτεμάχιο. Ως εκ τούτου δεν 

κρίνεται απαραίτητη η εκτέλεση έργων οδοποιίας ή άλλων συνοδών έργων. 

Η συγκεκριμένη τοποθεσία βρίσκεται εκτός προστατευόμενων περιοχών και 

Οικοτόπων προτεραιότητας του Εθνικού Καταλόγου του Ευρωπαϊκού Οικολογικού 

Δικτύου NATURA 2000 της Οδηγίας 92/43, όπως ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο 

με την ΚΥΑ 33318/3028/11-12-98. Επίσης στη θέση του έργου δεν υπάρχουν 

μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, ούτε η περιοχή ανήκει σε κάποια αρχαιολογική 

ζώνη. 

Στην περιοχή μελέτης   δεν υπάρχει εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 

(ΓΠΣ) ούτε και Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ).  Η 

θέση του έργου βρίσκεται εκτός ορίων οικισιμών σε περιοχές όπου επιτρέπεται η 

δόμηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. της 24/31.5.1985, (ΦΕΚ 270Δ/1985) για 

τιε εκτός εγκεκριμένου σχεδίου περιοχές. 

Επίσης στη συγκεκριμένη θέση του έργου δεν υφίσταται Ζώνη Οικιστικού 

Ελέγχου (ΖΟΕ) ενώ δεν επηρεάζονται οι υπάρχουσες χρήσεις γης και δε θα 

απαιτηθούν μελλοντικά μεταβολές των χρήσεων γης. Επιπλέον, σύμφωνα και με την 

υπ’ αρ. Πρωτ. 18182/30-01-2018 βεβαίωση της αρμόδιας Δ/νσης Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε.  Λάρισας και το υπ’ αρ. 44/2017 πρακτικό της 

αρμόδιας επιτροπής, το εξεταζόμενο αγροτεμάχιο βρίσκεται σε περιοχή γης 

χαμηλής παραγωγικότητας και χαρακτηρίζεται ως Απλή Γεωργική Γη.   

Τέλος, όσον αφορά την απόσταση από δίκτυα τεχνικών υποδομών και κοινής 

ωφέλειας, το έργο απέχει σε ευθεία απόσταση : 

 Από την Εθνική Οδό 1 (Παλαιά Ε.Ο. Αθηνών-Θεσ/νίκης) : 96 m 

 Από τον Αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε.  : 122 m. 

 Από τη Σιδηροδρομική Γραμμή Πειραιά – Θεσ/νίκης – Ειδομένης (τμήμα 

Παλαιοφάρσαλο – Καλαμπάκα) : 279 m 

 Από πλησιέστερη διερχόμενη γραμμή μεταφοράς  

- 150KV απλού κυκλώματος (υψηλή τάση) :  >5,0 km 

 Από αεροπορική βάση Λάρισας : 16.67 km. 

 Από Επιβατικό Λιμένα Βόλου : 62.3 km. 
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2.3 Σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  

Το συγκεκριμένο έργο δεν προκαλεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις μη 

αναστρέψιμες στην περιοχή, εφόσον τηρηθούν περιβαλλοντικοί όροι και περιορισμοί 

σύμφωνα με την παρούσα μελέτη.  

 Οι περιβαλλοντικές πιέσεις που δημιουργούνται από τη λειτουργία του 

εξεταζόμενου έργου, οφείλονται κυρίως στις αέριες εκπομπές λόγω καύσης και την 

παραγωγή υγρών και στερεών αποβλήτων και λιγότερο στις εκπομπές θορύβου. 

Οι σημαντικότερες αέριες εκπομπές αφορούν την εκπομπή των κλασσικών 

ρύπων που συνδέονται με την καύση σε κινητήρα εσωτερικής καύσης (Μ.Ε.Κ.)  όπως 

οξείδια του αζώτου (NOx), οξείδια του θείου (SOx), μονοξειδίου το άνθρακα 

(CO) αιωρούμενων σωματιδίων (ΡΜ) και υδρογονανθράκων (ΗC). Το βιορευστό 

υπόκειται σε καθαρισµό πριν την καύση του ώστε η σύσταση διαφόρων ρυπαντών στο 

καυσαέριο να είναι εντός των ορίων της νοµοθεσίας.  

Όπως θα αναφερθεί εκτενέστερα και σε επόμενο κεφάλαιο, κατά τη λειτουργία 

του σταθμού, λαμβάνοντας πάντα υπόψη και τα δεδομένα των μετρήσεων από τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά της ΜΕΚ της κατασκευάστριας εταιρείας, ανάλογα με την 

καύσιμη ύλη που θα λειτουργεί η ΜΕΚ (pyrolysis oil – vegetable oil) οι εκπομπές 

αέριων ρύπων θα είναι : 
 

 Ηλεκτροπαραγωγή με καύσιμη ύλη φυτικό έλαιο (vegetable oil) 
 

Πίνακας 2.3.1. Εκπομπές αέριων ρύπων σταθμού με καύση φυτικού ελαίου 

περιεκτικότητας 8,87% σε Ο2. 

 

ΤΥΠΟΣ  

ΑΕΡΙΟΥ 

ΡΥΠΟΥ 

 

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ 

ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΨΗ 

ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ 

ΜΕΤΡΩΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΨΗ 

ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

περιεκτικότητας 

8,87 % κ.ο. σε Ο2 

Με αναγωγή σε 

τυπική περιεκτικότητα 

15 % κ.ο. σε Ο2 

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΝOx 1.119,776 mg/Νm3 111,978 mg/Νm3 55,416 mg/Νm3 

ΕΚΠΟΜΠΕΣ SO2 1,82 mg/Νm3 1,82 mg/Νm3 0,90 mg/Νm3 

ΕΚΠΟΜΠΕΣ PM 25,153 mg/Νm3 2,515 mg/Νm3 1,245  mg/Νm3 

 

 Ηλεκτροπαραγωγή με καύσιμη ύλη πυρολυτικό έλαιο (pyrolysis oil) 
 

Πίνακας 2.3.2. Εκπομπές αέριων ρύπων σταθμού με καύση φυτικού ελαίου 

περιεκτικότητας 6,42% σε Ο2. 

 

ΤΥΠΟΣ  

ΑΕΡΙΟΥ 

ΡΥΠΟΥ 

 

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ 

ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΨΗ 

ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ 

ΜΕΤΡΩΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΨΗ 

ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

περιεκτικότητας 

6,42 % κ.ο. σε Ο2 

Με αναγωγή σε 

τυπική περιεκτικότητα 

15 % κ.ο. σε Ο2 

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΝOx 1.119,776 mg/Νm3 111,978 mg/Νm3 46,082 mg/Νm3 

ΕΚΠΟΜΠΕΣ SO2 5,596 mg/Νm3 5,596 mg/Νm3 2,303 mg/Νm3 

ΕΚΠΟΜΠΕΣ PM 25,153 mg/Νm3 2,515 mg/Νm3 1,036  mg/Νm3 
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Δεν αναμένεται σημαντική παραγωγή υγρών αποβλήτων δεδομένου ότι το 

κύκλωμα ψύξης και το κύκλωμα λαδιού είναι κλειστά κυκλώματα.  

Κατά τη συντήρηση του εξοπλισμού θα υπάρχουν μικρές ποσότητες αποβλήτων 

λιπαντικών ελαίων. Αυτά τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων που θα προκύπτουν κατά τη 

συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού, θα συγκεντρώνονται σε κατάλληλους περιέκτες 

εντός της μονάδας και θα μεταφέρονται άμεσα (εντός δύο ημερών) από 

αδειοδοτημένες εταιρείες για την περαιτέρω διαχείρισή τους. 

Τα υγρά απόβλητα της εγκατάστασης, οφείλονται στα λύματα του προσωπικού 

και εκτιμώνται σε 27,375 m3/yr. Τα αστικά λύματα θα οδηγούνται σε υπόγεια στεγανή 

δεξαμενή αποθήκευσης (στεγανός βόθρος) ορθογωνίου σχήματος με τοιχώματα από 

οπλισμένο σκυρόδεμα ώστε να αποκλείονται οι διαρροές λυμάτων ή εισροές 

εξωτερικών υγρών. Η συλλογή τους θα γίνεται με κατάλληλο βυτίο μεταφοράς 

βοθρολυμάτων όπου και θα οδηγούνται  στις εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων 

του Δήμου (κωδ. Εργασίας διάθεσης D14 - κωδ. Εργασίας αξιοποίησης R13), για 

διάθεση και επεξεργασία ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

Ο ανεφοδιασμός των βιορευστών, θα γίνεται με ειδικά οχήματα μεταφοράς 

υγρών καυσίμων μέσω ειδικής σωλήνωσης που θα προσαρμόζεται σε κατάλληλη 

αρμογή στο άκρο συστήματος σωληνώσεων που καταλήγουν στις δεξαμενές 

αποθήκευσής τους. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση της 

πιθανότητας διαφυγής τους στο περιβάλλον.  

Πίνακας 2.3.3:   Κατάλογος παραγόμενων υγρών αποβλήτων κατά τη  

λειτουργία του σταθμού. 

ΚΩΔ. 
EKA 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΚΑ 

ΕΙΔΟΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

ΣΤΑΔΙΟ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΤΡΟΠΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΡΟΠΟΣ 
ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ 
ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ   
tn /yr 

 
 

 
13 02 06 * 

Συνθετικά έλαια 
μηχανής, 

κιβωτίου 
ταχυτήτων και 

λίπανσης 

Απόβλητα 
λιπαντικών 

ελαίων 

Συντήρηση Η/Μ 
εξοπλισμού και 

λοιπού 
εξοπλισμού 

μονάδας 

Συλλογή σε ειδικά 
στεγανά δοχεία 

εντός του 
σταθμού 

Συλλογή και 
επεξεργασία 

από 
αδειοδοτημένο 

Σύστημα 
Εναλλακτικής 
Διαχείρισης 

 
 

 
< 0,5 

 

(*): Επικίνδυνο απόβλητο κατά Ε.Κ.Α. και την ΚΥΑ Αριθ. ΗΠ/13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β’/2006) 

 

Όσον αφορά τα στερεά απόβλητα και τα απορρίμματα που θα παράγονται κατά 

τη λειτουργία του προτεινόμενου σταθμού, είναι απορρίμματα αστικού τύπου (μη 

επικίνδυνα). Τα παραγόμενα μη επικίνδυνα αστικού τύπου στερεά απόβλητα, όπως 

είναι τα απόβλητα συσκευασίας και απορρίμματα προσωπικού (<1,5 kg/day), θα 

αποθηκεύονται σε κάδους απορριμμάτων και θα μεταφέρονται από το φορέα 

διαχείρισης στο Χ.Υ.Τ.Α. της περιοχής. 

Επίσης θα έχουμε μικρές ποσότητες στερεού υπολείμματος φίλτρανσης (πάστας) 

η οποία συλλέγεται σε ενσωματωμένους συλλέκτες του φίλτρου. Το στερεό αυτό 
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υπόλειμμα, ως ενιαίο ανταλλακτικό υλικό των συλλεκτών του φίλτρου καθώς και τα 

όποια πιθανά βιομηχανικά απόβλητα συσκευασίας, θα αποθηκεύονται εντός του 

χώρου της προτεινόμενης μονάδας, θα διαχωρίζονται ανά κατηγορία υλικού και θα 

παραλαμβάνονται άμεσα (εντός δύο ημερών) από αδειοδοτημένες εταιρείες για 

περαιτέρω διαχείριση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται συγκεντρωτικά το είδος των παραγόμενων 

αποβλήτων κατά τη λειτουργία του σταθμού, οι κωδικοί τους σύμφωνα με την 

κωδικοποίηση του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.), καθώς και ο τρόπος 

διαχείρισής τους. 

 

Πίνακας 2.3.4:  Κατάλογος παραγόμενων στερεών αποβλήτων κατά τη  

λειτουργία του σταθμού. 

ΚΩΔ. 
EKA 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΑ 

ΕΙΔΟΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

ΣΤΑΔΙΟ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΤΡΟΠΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ 
ΧΩΡΟΣ 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ   
tn/yr 

 
 
 

150202* 

 
Απορροφητικά υλικά, υλικά 

φίλτρων (περιλαμβανομένων 

των φίλτρων ελαίου που δεν 

προδιαγράφονται άλλως), 

υφάσματα σκουπίσματος, 

προστατευτικός ρουχισμός 

που έχουν μολυνθεί από 

επικίνδυνες ουσίες 

 
 

 
 
 

 
Φίλτρα ελαίων 

 
 
 

 
 

Παραγωγική 
διαδικασία 

 

Συλλογή σε 
ειδικά στεγανά 

δοχεία εντός του 
σταθμού 

 

Συλλογή και 
επεξεργασία 

από 
αδειοδοτημένο 

Σύστημα 
Εναλλακτικής 
Διαχείρισης 

 
 
 
 
 
 

<1 

 
 
 

160601* 

 
 
 

Μπαταρίες μολύβδου 
 

 
 
 

Μπαταρίες 
 

 
 

Συντήρηση 
Η/Μ 

εξοπλισμού 

 
Συλλογή σε 

χώρους εντός 
του σταθμού 

Συλλογή και 
ανακύκλωση 

από 
αδειοδοτημένο 

Σύστημα 
Εναλλακτικής 
Διαχείρισης 

 
 
 

< 1 

 
160216 

Συστατικά στοιχεία που 

έχουν αφαιρεθεί από 

απορριπτόμενο εξοπλισμό 

άλλα από αυτά που 

αναφέρονται στο σημείο 

160215  

 

Σκράπ 

(σίδερα) 

 

Συντήρηση 

Η/Μ 

εξοπλισμού 

 

Συλλογή σε 

χώρους εντός 

του σταθμού 

 

Ανακύκλωση 

από 

εξουσιοδοτημέ

νο εργολάβο 

        

        < 1  

 
 
 

160103 

 
 

Ελαστικά στο τέλος του 

κύκλου ζωής τους 

 
Ελαστικά 

τροχοφόρων 
μηχανημάτων 
(π.χ. κλαρκ) 

Συντήρηση 
Η/Μ 

εξοπλισμού 

Συλλογή σε 
χώρους εντός 
του σταθμού 

Συλλογή και 
Ανακύκλωση 

ελαστικών από 
αδειοδοτημένο 

Σύστημα 
Εναλλακτικής 
Διαχείρισης 

 
 
 

< 1 

 
 
 

160802 * 

 

Εξαντλημένοι καταλύτες που 

περιέχουν επικίνδυνα 

μεταβατικά μέταλλα ή 

ενώσεις επικίνδυνων 

μεταβατικών μετάλλων  

Εξαντλημένοι 

καταλύτες 

συστήματος 

επιλεκτικής  

καταλυτικής 

αναγωγής 

(SCR) 

Συντήρηση 
Η/Μ 

εξοπλισμού 

Συλλογή σε 
χώρους εντός 
του σταθμού 

 

Συλλογή και 
Ανακύκλωση 

ελαστικών από 
αδειοδοτημένο 

Σύστημα 
Εναλλακτικής 
Διαχείρισης 

 
 

1 φορά κάθε  

2 χρόνια 

 
200101 

 

200102 
 

200138 
 
 
 

200139 
 

200140 

 
Χαρτιά & χαρτόνια 

 

Γυαλιά 
 

Ξύλο εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο σημείο 

200137 
 

πλαστικά 
 

μέταλλα 
 

 

Απόβλητα από 
συσκευασίες 

 

Απασχολούμεν
ο προσωπικό, 

επισκέπτες 

Συλλογή σε 
κάδους εντός 

του χώρου του 
σταθμού 

Ανακύκλωση 
αποβλήτων 
Συσκευασίας 

 
Συλλογή και 
ανακύκλωση 
αποβλήτων 
συσκευασίας 
από 
αδειοδοτημένο 
Σύστημα 
Εναλλακτικής 
Διαχείρισης 

 
 
 
 
 
 

<1 
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200201 

 
 

Βιοαποικοδομήσιμα 
απόβλητα  

 

 
Αστικά 

απορρίμματα 
και απόβλητα 
συσκευασίας 

Απασχολούμεν
ο προσωπικό, 

επισκέπτες 

Συλλογή σε 
κάδους εντός 

του χώρου του 
σταθμού 

Υγειονομική 
ταφή αστικών 
απορριμμάτων 

μη 
επικίνδυνων 
στο Χ.Υ.Τ.Α. 

 
 

< 1 

 

(*): Επικίνδυνο απόβλητο κατά Ε.Κ.Α. και την ΚΥΑ Αριθ. ΗΠ/13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β’/2006) 

 

Σχετικά με την εκπομπή ακτινοβολιών από το δίκτυο σύνδεσης του σταθμού με 

τη Δ.Ε.Η., η ισχύς του σταθμού είναι σχετικά μικρή, γι’ αυτό και η σύνδεσή του 

γίνεται στο δίκτυο μέσης τάσης με αποτέλεσμα η εκπομπή ηλεκτρομαγνητικών 

ακτινοβολιών να είναι αμελητέα. 

Δεν υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή διαφυγή επικίνδυνων ουσιών 

(περιλαμβανομένων, εκτός των άλλων πετρελαίου, εντομοκτόνων, χημικών ουσιών ή 

ακτινοβολίας) καθώς ο σταθμός κατά τη διάρκεια λειτουργίας του, δεν αποθηκεύει 

επικίνδυνες χημικές ουσίες σε ανοιχτούς χώρους, ούτε εκπέμπει ακτινοβολίες ώστε να 

υπάρξει κίνδυνος ανάπτυξης ανωμάλων καταστάσεων, ενώ δεν υπάρχει και συνέργια 

με άλλες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (π.χ. σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας, 

αναμεταδότες, ανεμογεννήτριες κ.λπ.). 

Ο θόρυβος στην εγκατάσταση προέρχεται βασικά από τα τμήματα του 

ηλεκτρομηχανολογικού (Η/Μ) εξοπλισμού, όπως κινητήρας εσωτερικής καύσης, 

γεννήτρια, αντιστροφέας κ.λπ. και αντιστοιχεί σε τυπικό εργοστασιακό θόρυβο. Ο 

συνολικά εκπεμπόμενος θόρυβος κατά τη φάση λειτουργίας είναι δυνατόν να 

περιοριστεί σε αρκετά χαμηλά επίπεδα με μέτρα όπως η τοποθέτηση όλων των 

μηχανών που ευθύνονται για την παραγωγή των υψηλότερων ηχοσταθμών σε 

ηχομονωμένους χώρους, την περιμετρική φύτευση του σταθμού κλπ. Εφόσον γίνει 

κατάλληλος σχεδιασμός των εγκαταστάσεων (τήρηση ελαχίστων αποστάσεων εστιών 

θορύβου από όρια γηπέδου, εφαρμογή μέτρων ηχομόνωσης, δενδροφύτευση, 

χρησιμοποίηση ηχοφραγμάτων στη φάση κατασκευής, κ.λπ.), η κατασκευή και 

λειτουργία  του εξεταζόμενου έργου Α.Π.Ε., δεν αναμένεται να προκαλέσει αξιόλογη 

αύξηση της στάθμης θορύβου. 

 

Ακολουθεί συγκεντρωτικός πίνακας με συνοπτική παρουσίαση των εκτιμήσεων 

ως προς την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων τόσο κατά την κατασκευή 

όσο και κατά τη λειτουργία του εξεταζόμενου έργου (συνεργιστική επίδραση και 

αθροιστική επιβάρυνση). 
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Πίνακας 2.3.5 : Συνοπτική παρουσίαση και αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά 

την κατασκευή  και λειτουργία του εξεταζόμενου έργου  

 
 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

 
 

ΕΠΙΠΤΩΣΗ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
(1) : ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ, (2) : ΕΝΤΑΣΗ, (3) : ΔΙΑΡΚΕΙΑ, 

(4) : ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ, (5) : ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΜΗ 
 

(1) (2) (3) (4) (5) 
 

Κλιματολογικά & 
βιοκλιματικά 

χαρακτηριστικά 

 

Συμβολή στην κλιματική 
αλλαγή 

 
Θετική 

 
Ισχυρή 

 
Μακροχρόνια 

 

 
- 

 
- 

 
 
 

Μορφολογικά & 
τοπιολογικά 

χαρακτηριστικά 

Αλλοίωση των φυσικών 
χαρακτηριστικών του 
τοπίου της περιοχής 

 
Αρνητική 

 
Ασθενής 

 
Μακροχρόνια 

 
Αναστρέψιμη 

 
Αντιμετωπίσιμη 

Παρεμπόδιση 
οποιασδήποτε θέας του 

ορίζοντα ή οποιασδήποτε 
κοινής θέας 

 
Αρνητική 

 
Ασθενής 

 
Μακροχρόνια 

 
Αναστρέψιμη 

 
Αντιμετωπίσιμη 

Οπτική όχληση 
εργοταξίου 

Αρνητική Ασθενής Βραχυχρόνια Αναστρέψιμη Αντιμετωπίσιμη 

Οπτική όχληση σταθμού Αρνητική Ασθενής Μακροχρόνια Αναστρέψιμη Αντιμετωπίσιμη 

  

Γ
ε
ω

λ
ο

γ
ικ

ά
, 

τ
ε
κ
τ
ο
ν
ικ

ά
 &

 

Ε
δ

α
φ

ο
λ
ο
γ
ικ

ά
 

χ
α

ρ
α

κ
τ
η

ρ
ισ

τ
ικ

ά
 

Πρόκληση ασταθών 
καταστάσεων εδάφους ή 
αλλαγές στη γεωλογική 

διάταξη των πετρωμάτων 

 
Ουδέτερη 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Διασπάσεις, μετατοπίσεις, 
συμπιέσεις ή 

υπερκαλύψεις του 
επιφανειακού στρώματος 

του εδάφους 

 
Αρνητική 

 
Ασθενής 

 
Βραχυχρόνια 

 
Μερικώς  

αναστρέψιμη 

 
Αντιμετωπίσιμη 

Αλλαγές στην 

τοπογραφία ή στα 
ανάγλυφα 

χαρακτηριστικά της 
επιφάνειας του εδάφους 

 

Αρνητική 

 

Ασθενής 

 

Βραχυχρόνια 

 

Αναστρέψιμη 

 

Αντιμετωπίσιμη 

 
Φυσικό περιβάλλον 

Μείωση της έκτασης 
οποιασδήποτε αγροτικής 

καλλιέργειας 

 
Αρνητική 

 
Ασθενής 

 
Μακροχρόνια 

 
Αναστρέψιμη 

 
Αντιμετωπίσιμη 

 
Χρήσεις γης 

Σημαντική μεταβολή της 
παρούσας ή της 

προγραμματισμένης για 
το μέλλον χρήσης γης 

 
Αρνητική 

 
Ασθενής 

 
Μακροχρόνια 

 
Αναστρέψιμη 

 
Αντιμετωπίσιμη 

   

Δ
ο

μ
η

μ
έ
ν
ο

 

π
ε
ρ

ιβ
ά

λ
λ
ο

ν
 

Επίδραση της 
υπάρχουσας κατοικίας ή 
επίπτωση ανάγκης για 

πρόσθετη κατοικία στην 
περιοχή ίδρυσης του 

έργου 

 
Ουδέτερη 

 
Ασθενής 

 
Μακροχρόνια 

 
Αναστρέψιμη 

 
Αντιμετωπίσιμη 

Διάσπαση της ενότητας 
του πολεοδομικού χώρου 

Ουδέτερη - - - - 

Ιστορικό & 
πολιτιστικό 
περιβάλλον 

Αλλαγή ή καταστροφή 
πολιτιστικών και 

αρχαιολογικών σημείων 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

   

Κ
ο

ιν
ω

ν
ικ

ό
-ο

ικ
ο
ν
ο

μ
ικ

ό
 π

ε
ρ

ιβ
ά

λ
λ
ο
ν
 

Μεταβολή διασποράς 
πυκνότητας ή ρυθμού 

αύξησης του ανθρώπινου 
πληθυσμού της περιοχής 

ίδρυσης του έργου 

 
Θετική 

 
Ασθενής 

 
Μακροχρόνια 

 
Αναστρέψιμη 

 
Αντιμετωπίσιμη 

Δημιουργία οποιουδήποτε 
κινδύνου ή πιθανότητας 
κινδύνου για βλάβη της 

ανθρώπινης υγείας 

 
Αρνητική 

 
Ασθενής 

 
Μακροχρόνια 

 
Αναστρέψιμη 

 
Αντιμετωπίσιμη 

Κίνδυνος πυρκαγιάς, 
έκρηξης ή διαφυγή 
επικίνδυνων ουσιών 

(περιλ. εκτός των άλλων, 
και πετρελαίου, χημ. 

ουσιών, εντομοκτόνων ή 
ακτινοβολίας) σε 

περίπτωση ατυχήματος ή 
ανώμαλων συνθηκών 

 
 
 

Αρνητική 

 
 
 

Ασθενής 

 
 
 

Μακροχρόνια 

 
 
 

Αναστρέψιμη 

 
 
 

Αντιμετωπίσιμη 

Επιπτώσεις στα 
εισοδήματα 

Θετική Ισχυρή Μακροχρόνια Αναστρέψιμη Αντιμετωπίσιμη 

Επιπτώσεις στην 
απασχόληση 

 
Θετική 

 
Ισχυρή 

 
Μακροχρόνια 

 
Αναστρέψιμη 

 
Αντιμετωπίσιμη 
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Τ
ε
χ
ν
ικ

έ
ς
 Υ

π
ο

δ
ο

μ
έ
ς
 

Αύξηση κίνησης 
τροχοφόρων 

Αρνητική Ασθενής Βραχυχρόνια Αναστρέψιμη Αντιμετωπίσιμη 

Επιπτώσεις στις 
υπάρχουσες θέσεις 
στάθμευσης ή στην 

ανάγκη για νέες θέσεις 
στάθμευσης 

 
Αρνητική 

 
Ασθενής 

 
Βραχυχρόνια 

 
Αναστρέψιμη 

 
Αντιμετωπίσιμη 

Σημαντική επίδραση στα 
υπάρχοντα συστήματα 

συγκοινωνίας 

 
Αρνητική 

 
Ασθενής 

 
Μακροχρόνια 

 
Αναστρέψιμη 

 
Αντιμετωπίσιμη 

 
Μεταβολές στους 

σημερινούς τρόπους 
κυκλοφορίας ή κίνησης 

ανθρώπων και / ή 
αγαθών 

 
Αρνητική 

 
Ασθενής 

 
Μακροχρόνια 

 
Αναστρέψιμη 

 
Αντιμετωπίσιμη 

Αύξηση των 
κυκλοφοριακών 

κινδύνων 

Αρνητική Ασθενής Βραχυχρόνια Αναστρέψιμη Αντιμετωπίσιμη 

Χρήση σημαντικών 
ποσοτήτων καυσίμου ή 

ενέργειας 

 
Αρνητική 

 
Ασθενής 

 
Μακροχρόνια 

Μη  
αναστρέψιμη 

 
Αντιμετωπίσιμη 

Σημαντική αύξηση της 
ζήτησης των 

υπαρχουσών πηγών 
ενέργειας ή απαίτηση για 
δημιουργία νέων πηγών 

ενέργειας 

 
 

Αρνητική 

 
 

Ασθενής 

 
 

Μακροχρόνια 

 
 

Αναστρέψιμη 

 
 

Αντιμετωπίσιμη 

Επιπτώσεις στο ηλεκτρικό 

δίκτυο 

 
Θετική 

 
Ισχυρή 

 
Μακροχρόνια 

Μερικώς  
αναστρέψιμη 

 
Αντιμετωπίσιμη 

Επιπτώσεις στην ύδρευση 

 

Αρνητική Ασθενής Μακροχρόνια Αναστρέψιμη Αντιμετωπίσιμη 

Επιπτώσεις στους 

υπόνομους ή σηπτικούς 

βόθρους 

 
Αρνητική 

 
Ασθενής 

 
Μακροχρόνια 

 
Αναστρέψιμη 

 
Αντιμετωπίσιμη 

Επιπτώσεις στα στερεά 

απόβλητα & διάθεση 

αυτών 

 
Αρνητική 

 
Ασθενής 

 
Μακροχρόνια 

 
Αναστρέψιμη 

 
Αντιμετωπίσιμη 

Διατάραξη 

λειτουργικότητας 

υποδομών 

 
Αρνητική 

 
Ασθενής 

 
Μακροχρόνια 

 
Αναστρέψιμη 

 
Αντιμετωπίσιμη 

Κίνδυνος ατυχημάτων 

από διατάραξη 

λειτουργικότητας 

δικτύων υποδομής 

 
Αρνητική 

 
Ασθενής 

 
Μακροχρόνια 

 
Αναστρέψιμη 

 
Αντιμετωπίσιμη 

  

 

Α
τ
μ

ο
σ

φ
α

ιρ
ικ

ό
 

Π
ε
ρ

ιβ
ά

λ
λ
ο

ν
 

Εκπομπές στην 
ατμόσφαιρα από οχήματα 

εργοταξίου 

 
Αρνητική 

 
Ασθενής 

 
Βραχυχρόνια 

 
Μη   

αναστρέψιμη 

 
Αντιμετωπίσιμη 

Εκπομπές στην 
ατμόσφαιρα από 

χωματουργικές εργασίες 

 
Αρνητική 

 
Ασθενής 

 
Βραχυχρόνια 

 
Μη 

αναστρέψιμη 

 
Αντιμετωπίσιμη 

Εκπομπές στην 
ατμόσφαιρα κατά τη 
φάση λειτουργίας 

 
Αρνητική 

 
Ασθενής 

 
Μακροχρόνια 

 
Αναστρέψιμη 

 
Αντιμετωπίσιμη 

 
Δυσάρεστες οσμές 

 
Αρνητική 

 
Ασθενής 

 
Μακροχρόνια 

Μη 
αναστρέψιμη 

 
Αντιμετωπίσιμη 

 

Ακουστικό 

Περιβάλλον 

 

Αύξηση της υπάρχουσας 

στάθμης θορύβου 

 
Αρνητική 

 

Ασθενής 

 

Μακροχρόνια 

Μη 
αναστρέψιμη 

 

Αντιμετωπίσιμη 

Έκθεση ανθρώπων σε 

υψηλή στάθμη θορύβου 

 
Αρνητική 

 

Ισχυρή 

 

Βραχυχρόνια 

 

Αναστρέψιμη 

 

Αντιμετωπίσιμη 

Ακτινοβολίες 

& 

Δονήσεις 

Ηλεκτρομαγνητική 

ακτινοβολία 

- - - - - 

Πρόκληση δονήσεων - - - - - 

 

Επιφανειακά & 

υπόγεια νερά 

Αλλαγές στο ρυθμό 
απορρόφησης, στις 
οδούς αποστράγγισης ή 
στο ρυθμό και την 
ποσότητα απόπλυσης του 
εδάφους 

 

 

Αρνητική 

 

 

Ασθενής 

 

 

Μακροχρόνια 

 

 

Αναστρέψιμη 

 

 

Αντιμετωπίσιμη 

 



  

 M.Π.Ε. «ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ» - Θέση «Γκοτζιά Μπαγλάρ», Δ/Ε Μακρυχωρίου, Δήμου Τεμπών    Σελίδα 34 
 

2.4 Τα μέτρα, οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες που προτείνονται. 

Για την επίτευξη του στόχου των θεσμοθετημένων ορίων όσον αφορά τις 

εκπομπές των αερίων συστατικών, πρόκειται να τοποθετηθεί πρόσθετος ειδικός 

εξοπλισμός (καταλύτης) προκειμένου να επιτευχθούν τα επιθυμητά ποσοστά 

κατακράτησης και να περιοριστούν οι εκλύσεις στα όρια του νόμιμου επιτρεπτού, 

αφού και η πλέον σύγχρονη τεχνολογία κινητήρων biofuel το απαιτεί για την 

αποτελεσματική συγκράτηση των συγκεντρώσεων των συστατικών αυτών. 

Σχετικά με τις εκπομπές αέριων ρύπων, σύμφωνα με την ΚΥΑ Αρ. Οικ. 6164 

(ΦΕΚ 1107/Β/27-03-2018), για τον περιορισμό των εκπομπών ορισμένων ρύπων 

στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης με συνολική ονομαστική 

θερμική ισχύ ίση ή μεγαλύτερη από 1 MW και μικρότερη από 50 MW και μεταφοράς 

στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2193 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου (ΕΕL313/1/28.11.2015), οι οριακές τιμές εκπομπών αερίων ρύπων σε 

θερμοκρασία 273,15 ºΚ, πίεση 101,3 kPa και σε τυπική κ.ο. περιεκτικότητα 15% Ο2, 

από νέες μονάδες ΜΕΚ και αεριοστρόβιλους με χρήση υγρών καυσίμων πλην 

πετρελαίου, όπως το εξεταζόμενο έργο, είναι οι εξής : 

 

Πίνακας 2.4.2 Επιτρεπόμενα όρια εκπομπών αέριων ρύπων σταθμών καύσης υγρών 

καυσίμων (ΦΕΚ 1107/Β/27-03-2018, Άρθρο 7-Παράρτημα ΙΙ - Μέρος 2 – Πίνακας 2). 

 

 

Χημικός τύπος αέριου 

ρύπου 

(Ονομασία) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ  

ΝΕΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΥΣΗΣ, ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 

(ΦΕΚ 1107/Β/27-03-2018, 

ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  

ΜΕΡΟΣ 2 – ΠΙΝΑΚΑΣ 2) 

(σε mg/Νm3). 

SO2 (Διοξείδιο του θείου) 120 mg/Νm3 

NOX (Οξείδια του αζώτου) 225 mg/Νm3 

ΡΜ  (Σκόνη - Σωματίδια) 20 mg/Νm3 

 

 Προς επίτευξη του στόχου των θεσμοθετημένων ορίων όσον αφορά τις 

εκπομπές των αερίων συστατικών στο εξεταζόμενο έργο,  θα ληφθούν μέτρα για τη 

μείωση  των αερίων εκπομπών NOx και των αιωρούμενων σωματιδίων ΡΜ σε 

τιμές μικρότερες από  τις προαναφερόμενες οριακές τιμές. 

Για τον περιορισμό των εκπομπών NOx θα εγκατασταθεί στην Μ.Ε.Κ. σύστημα 

επιλεκτικής καταλυτικής αναγωγής (Selective Catalytic Reduction), τεχνολογία 

ευρέως διαδεδομένη για την αντιμετώπιση των εκπομπών NOx από μονάδες Μ.Ε.Κ.  

Όσον αναφορά τα σωματίδια Ρ/Μ, προτίθεται να χρησιμοποιηθούν ειδικά φίλτρα 

συγκράτησης τα οποία αναμένεται να επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα λόγω 

και της μεγάλης διαμέτρου του μεγαλύτερου μέρους τους (ΡΜ10), γεγονός που 

διευκολύνει ιδιαιτέρως την κατακράτησή τους. 
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Tέλος σχετικά με το θόρυβο στην εγκατάσταση, αυτός προέρχεται βασικά από 

τα τμήματα του ηλεκτρομηχανολογικού (Η/Μ) εξοπλισμού, όπως κινητήρας 

εσωτερικής καύσης, γεννήτρια κ.λπ. και αντιστοιχεί σε τυπικό εργοστασιακό θόρυβο. 

Ο συνολικά εκπεμπόμενος θόρυβος κατά τη φάση λειτουργίας είναι δυνατόν να 

περιοριστεί σε αρκετά χαμηλά επίπεδα με μέτρα όπως η τοποθέτηση όλων των 

μηχανών που ευθύνονται για την παραγωγή των υψηλότερων ηχοσταθμών σε 

ηχομονωμένους χώρους, την περιμετρική φύτευση του σταθμού κλπ. Εφόσον γίνει 

κατάλληλος σχεδιασμός των εγκαταστάσεων (τήρηση ελαχίστων αποστάσεων εστιών 

θορύβου από όρια γηπέδου, εφαρμογή μέτρων ηχομόνωσης, δενδροφύτευση κ.λπ.), 

η κατασκευή και λειτουργία του εξεταζόμενου έργου Α.Π.Ε., δεν αναμένεται να 

προκαλέσει αξιόλογη αύξηση της στάθμης θορύβου. 

 

2.5 Τα οφέλη από την υλοποίηση του έργου. 

 

Στόχος του έργου είναι η ηλεκτροπαραγωγή με την καύση βιορευστών, τα οποία 

είναι μια ανανεώσιμη μορφή ενέργειας, προερχόμενα από ενεργειακές καλλιέργειες 

αλλά και πυρολυτικών ελαίων παραγόμενων μέσω της διαδικασίας πυρόλυσης 

υπολλειμάτων ξυλώδους βιομάζας. 

Η εκμετάλλευση ενεργειακών αγροτικών καλλιεργειών, αφενός συμβάλλει 

ιδιαίτερα στην αγροτική οικονομία και στο εισόδημα των αγροτών, αφετέρου 

συμβάλλει στο γενικότερο περιορισμό της ρύπανσης της ατμόσφαιρας, του υπεδάφους 

και των υδάτινων πόρων λόγω της αντικατάστασης της παραγόμενης ενέργειας από 

συμβατικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, αλλά και στην εξοικονόμηση καυσίμων 

προς όφελος της εθνικής οικονομίας. Επιπλέον, μειώνονται οι ανάγκες για μεταφορά 

ηλεκτρικής ενέργειας από τους σταθμούς παραγωγής προς τα καταναλωτικά κέντρα 

και επιτυγχάνεται μείωση των απωλειών και καλύτερη λειτουργία του ηλεκτρικού 

δικτύου. 

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας προκαλεί έμμεσες επιπτώσεις στο 

περιβάλλον καθώς για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας απαιτείται η κατανάλωση 

ορυκτών πόρων. Το σύστημα ηλεκτροπαραγωγής της χώρας, ευθύνεται για τις μισές 

περίπου εκπομπές CO2. Η Ελλάδα έχει μεγάλο βαθμό εξάρτησης από το ρυπογόνο 

λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή, μια σημαντική εξάρτηση από το πετρέλαιο, και 

χαμηλή διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.). 

Η ελληνική πολιτεία στα πλαίσια της προώθησης ήπιων μορφών ενέργειας 

(προώθηση των στόχων της Ε.Ε. και της Συνθήκης του Κιότο σχετικά με τη μείωση 

των αερίων ρύπων και τη διείσδυση των Α.Π.Ε. στη συνολική ηλεκτροπαραγωγή), 

ενισχύει οικονομικά τους επενδυτές που πραγματοποιούν επενδύσεις όπως η 

προτεινόμενη. 
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Ο φορέας υλοποίησης του έργου με την επένδυσή του αυτή, συμβάλει: 
 

- Στην ικανοποίηση του εθνικού στόχου, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. 

(77/2001, 28/2009) και το νόμο 3851/2010 για την επιτάχυνση της 

ανάπτυξης των Α.Π.Ε. για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, όπου η 

συμμετοχή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2020 πρέπει να είναι σε ποσοστό 

40% κατ’ ελάχιστο και 20% στην τελική κατανάλωση για θέρμανση και ψύξη. 

- Στην ικανοποίηση των υψηλών περιβαλλοντικών στόχων (μείωση αέριων 

εκπομπών CO2, NOx, SO2, κλπ) που τίθενται σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του 

Κιότο  που υπογράφηκε το Δεκέμβριο του 1997 και εφαρμόζεται από τη χώρα 

μας (Ν.3017/2002 «Κύρωση του πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο 

των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος», ΦΕΚ 117/Α/30-5-

2002). 

- Στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

- Στη σταδιακή απεξάρτηση από το πετρέλαιο και την κάθε μορφής εισαγόμενη 

ενέργεια και στην εξασφάλιση της παροχής ενέργειας μέσω αποκεντρωμένης 

παραγωγής 

- Στην ενίσχυση της αξιοπιστίας και της ποιότητας εξυπηρέτησης του (Service 

Quality) του δικτύου από πλευράς ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, δεδομένου ότι 

η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Βιομάζα πρακτικά μπορεί να 

προγραμματιστεί σε αντίθεση με αιολικούς, φωτοβολταϊκούς και Υ/Η σταθμούς 

παραγωγής που έχουν διακοπτόμενη, μη ελεγχόμενη παραγωγή. 

- Στην ανάπτυξη και ενίσχυση της Ελληνικής Βιομηχανίας και της αγροτικής 

οικονομίας με άριστες προοπτικές που αφορούν τη δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας και την ανάπτυξη Ελληνικής τεχνογνωσίας με τη σύσταση μίας 

υπερσύγχρονης, βιώσιμης και οικολογικής επένδυσης με πρωτοποριακή 

τεχνολογία και με μεγάλη διάρκεια ζωής (έως 25 χρόνια τουλάχιστον). 
 

Η παραγωγή ενέργειας από το συγκεκριμένο σταθμό επιτυγχάνει  
 

- Τη βελτίωση της ασφάλειας της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και στην 

καλύτερη αντιμετώπιση των δαπανηρών ενεργειακών απωλειών που 

αντιμετωπίζει το τοπικό ηλεκτρικό δίκτυο (απώλειες, οι οποίες στην Ελλάδα 

ανέρχονται σε 7% κατά μέσο όρο) [v]. 

- Την κάλυψη των αιχμιακών φορτίων και ταυτόχρονη μείωση του συνολικού 

κόστους της ηλεκτροπαραγωγής, δεδομένου ότι η κάλυψη αυτών των φορτίων 

αιχμής είναι ιδιαίτερα δαπανηρή, καθώς η μέγιστη παραγωγή ηλεκτρισμού από 

βιορευστά μπορεί και να προγραμματιστεί ώστε να συμπίπτει χρονικά με τις 

ημερήσιες αιχμές ζήτησης. 
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Ο προτεινόμενος σταθμός θα υποκαταστήσει στα 20 έτη λειτουργίας του περίπου 

64,00GWh συμβατικά παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτέλεσμα η 

εξοικονόμηση στις   εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) να  ανέρχονται σε 

71.680,00 τόνους περίπου. 
 

Πίνακας 2.5.1: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σταθμού - εξοικονόμιση εκπομπών CO2 – 

εξοικονόμηση συμβατικού καυσίμου. (diesel)  
 

Σταθμός καύσης Βιορευστών  

400 kWe 

Ετησίως Σε 20ετη 

λειτουργία 

Εκτιμώμενη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας  3,52 GWh 70,40 GWh 

Εξοικονόμηση εκπομπών CO2  από 

συμβατικούς σταθμούς (Λιγνιτικοί, 

πετρελαϊκοί) 

 

3.584,00 tn 

 

71.680,00 tn 

Εξοικονόμηση συμβατικού καυσίμου για 

ισόποση παραγωγή ηλεκτρ. ενέργειας (diesel) 

 

756,92 tn 

 

15.138,33 tn 

 

Επιπλέον, η μη υλοποίηση του έργου και η παραγωγή ενέργειας από 

συμβατικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής συνεπάγεται περισσότερες εκπομπές 

άλλων επικίνδυνων ρύπων (όπως τα αιωρούμενα μικροσωματίδια, τα οξείδια του 

αζώτου, οι ενώσεις του θείου, κλπ). Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα πυροδοτούν 

το φαινόμενο του θερμοκηπίου και αλλάζουν το κλίμα της Γης, ενώ η ατμοσφαιρική 

ρύπανση έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον (όξινη βροχή). Το 

διοξείδιο του άνθρακα που παράγεται από την καύση βιορευστών 

παραγόμενα από ενεργειακές καλλιέργειες, θεωρείται ότι δεν συμβάλει στο 

φαινόμενο του θερμοκηπίου, διότι προέρχεται από την καύση προϊόντων 

φυτών τα οποία κατά τη διάρκεια ζωής τους είχαν δεσμεύσει το αντίστοιχο 

διοξείδιο από την ατμόσφαιρα, συνεπώς το συνολικό ισοζύγιο είναι ουδέτερο. 
 

Τέλος, η κατασκευή έργων Α.Π.Ε. σε μία περιοχή συνοδεύεται από την 

παράλληλη υλοποίηση σειράς επιπλέον αντισταθμιστικών οφελών, πέραν των άμεσων 

και μετρήσιμων οικονομικών εισροών και των δημιουργούμενων θέσεων 

απασχόλησης. Επομένως, με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου των 

400,00kWe θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας που θα αφορούν τη λειτουργία 

και διαχείριση του σταθμού, ενώ πολλαπλές θα είναι οι θέσεις που θα δημιουργηθούν 

στον αγροτικό τομέα που αφορούν τις αγροτικές καλλιέργειες από την τροφοδοσία 

της πρώτης ύλης (καυσίμου) βιορευστών. 
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Εικόνα 2.5: Ουδέτερος κύκλος CO2 της βιομάζας. Το διοξείδιο άνθρακα που απελευθερώνεται κατά την 

καύση της βιομάζας έχει ήδη απορροφηθεί στη διάρκεια της ζωής της. 

 

 

2.6 Οι βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις. 

Η περιοχή ενδιαφέροντος από τον φορέα υλοποίησης για την εγκατάσταση του 

σταθμού καύσης βιορευστών, επικεντρώνεται στην πεδινή ζώνη της Δ.Ε. 

Μακρυχωρίου. 

Κατά τη φάση σχεδιασμού του έργου έγινε αναζήτηση και έρευνα  προς επιλογή 

κατάλληλης έκτασης για την υλοποίηση του έργου. Κατά την εξέταση των 

εναλλακτικών λύσεων για την εγκατάσταση του σταθμού στην ευρύτερη περιοχή, 

διαπιστώθηκαν διάφορα προβλήματα και παρουσιάστηκαν εμπόδια που οδηγούσαν σε 

αδιέξοδο. Ως εκ τούτου οι λύσεις αυτές απορρίφθηκαν, αφενός μεν λόγω  της 

αδυναμίας εξεύρεσης κατάλληλης έκτασης είτε λόγω απροθυμίας των ιδιοκτητών για 

αγορά ή μίσθωση για την εγκατάσταση του έργου είτε λόγω των υψηλών οικονομικών 

απαιτήσεων τους, αφετέρου δε λόγω του ότι δεν ικανοποιούσαν κατά το βέλτιστο 

δυνατό τρόπο τις προϋποθέσεις αλλά και περιορισμούς που απαιτούνται από την 

κείμενη νομοθεσία (αποστάσεις από οικισμούς, ημιορεινές-βραχώδεις περιοχές, ζώνες 

αρχαιολογικών χώρων, δασικά τμήματα, ποτάμια, συγκοινωνιακοί άξονες, δίκτυα 

υποδομών κ.λπ.). 

Επιπλέον, η υποδομή και η διαμόρφωση τόσο του οδικού δικτύου όσο και του 

δικτύου διανομής Μ.Τ. σε αρκετές από αυτές τις περιοχές είναι τέτοια που θα 

απαιτούνταν εκτενή έργα τόσο για την  πρόσβαση όσο και για τη διασύνδεση του 
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σταθμού, γεγονός που θα επιβάρυνε σημαντικά τόσο το συνολικό κόστος 

εγκατάστασης του σταθμού όσο και τις όποιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα 

προέκυπταν από την κατασκευή των απαιτούμενων συνοδών αυτών έργων.  

Όσον αφορά τη συγκεκριμένη θέση σε σχέση με άλλες θέσεις στην ευρύτερη 

περιοχή, τα στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη δίνουν την ιδιότητα στην εν λόγω θέση 

να είναι αυτή που ικανοποιεί κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο τις προϋποθέσεις αλλά 

και περιορισμούς που απαιτούνται για τέτοια έργα καθώς: 
 

 Στην προτεινόμενη θέση δεν απαιτούνται έργα οδοποιίας για τις ανάγκες 

υλοποίησης του έργου καθώς το γήπεδο συνορεύει με υφιστάμενο αγροτικό 

δρόμο. 

 Υπάρχει δυνατότητα διασύνδεσης  λόγω της παρουσίας και διέλευσης δικτύου 

Μ.Τ. πλησίον των ορίων του οικοπέδου. 

 Τηρεί τους περιορισμούς των αποστάσεων από παραδοσιακούς οικισμούς και εν 

γένει οικιστικά σύνολα. 

 Δεν επηρεάζει τις υπάρχουσες χρήσεις γης και δε θα απαιτηθούν μελλοντικά 

μεταβολές των χρήσεων γης. 

 Είναι εκτός προστατευόμενων περιοχών και Οικοτόπων προτεραιότητας του 

Εθνικού Καταλόγου του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000 της 

Οδηγίας 92/43, όπως ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με την ΚΥΑ 

33318/3028/11-12-98.  

 Πλησίον του γηπέδου δεν υφίστανται στρατιωτικές εγκαταστάσεις 

οποιασδήποτε μορφής. 

 

Συνοψίζοντας, οι επιπτώσεις στην κοινωνική και αναπτυξιακή φυσιογνωμία της 

περιοχής είναι θετικές. Η λειτουργία του σταθμού και η τροφοδοσία του υφιστάμενου 

δικτύου με ηλεκτρική ενέργεια, συμβάλλει στη βελτίωση του κοινωνικο-οικονομικού 

περιβάλλοντος και των τοπικών υποδομών της περιοχής. 
 

 
 

 Συνεπώς, η υλοποίηση του προτεινόμενου έργου αποτελεί μία 

οικονομικά αποδοτική, βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον 

δραστηριότητα, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ετήσιας παραγόμενης 

ενέργειας που έχουν γίνει και το συνολικό σχεδιασμό του έργου με πολλαπλά 

οφέλη για την τοπική κοινωνία και τη χώρα. 
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ΕΠΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΡΓΟΥ 
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3. Συνοπτική περιγραφή του έργου  
 

3.1 Βασικά στοιχεία του έργου  

 

Το εξεταζόμενο έργο σταθμού ηλεκτροπαραγωγής με καύση βιορευστών, θα έχει 

συνολική μέγιστη ισχύ 400,00 kWe. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα 

διοχετεύεται απευθείας στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ενέργειας σύμφωνα με τους 

όρους του αρμόδιου διαχειριστή.  

Ο σταθμός θα αποτελείται από τα εξής επιμέρους υποσυστήματα : 
 

 Ένα (1) ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (H/Z) της εταιρείας AGG Power 

αποτελούμενο από μία εμβολοφόρο μονάδα εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) DEUTZ 

& μία ηλεκτρογεννήτρια NIDEC-LEROY SOMER. 

 Μονάδα διήθησης-καθαρισμού ελαίου 

 Δεξαμενές  αποθήκευσης  βιορευστών 

 Φίλτρα καυσίμου. 

 Σύστημα επιλλεκτικής καταλυτικής αναγωγής (S.C.R.) 

 Πίνακες Χ.Τ. – Αυτοματισμοί 

 Μετασχηματιστής ανύψωσης τάσης 0,4kV/20kV. 
 

Η λειτουργία της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής θα είναι συνεχής και εκτιμάται ότι 

θα ανέρχεται περίπου σε 8.000 ώρες ετησίως, ενώ περίπου 760 ώρες ετησίως θα 

χρειάζονται για την προγραμματισμένη  συντήρηση του εξοπλισμού. Στο σταθμό θα 

απασχολούνται 5 άτομα συνολικά σε μόνιμη βάση (1 μηχανικός και 4 εργάτες), εκ 

των οποίων 3 άτομα καθημερινά, θα είναι επιφορτισμένα και  υπεύθυνα για την ορθή 

και απρόσκοπτη 24ωρη λειτουργία της μονάδας (3 βάρδιες). 

Η ετήσια ενεργειακή παραγωγή που θα απορροφά το ηλεκτρικό δίκτυο της 

Δ.Ε.Η., για προγραμματισμένο χρόνο λειτουργίας 8.000h ετησίως και λαμβάνοντας 

υπόψη τις απώλειες, εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 3,2 GWh ετησίως. 

 

3.2 Βασικά στοιχεία φάσεων κατασκευής και λειτουργίας του έργου  

 

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου, θα πραγματοποιηθούν περιληπτικά οι 

κάτωθι εργασίες : 

 Έργα πολιτικού μηχανικού (διαμόρφωση γηπέδου και κατασκευή δαπέδου 

τοποθέτησης container στέγασης εξοπλισμού  Η/Ζ και βοηθητικών διατάξεων).  

 Εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, 

δεξαμενές αποθήκευσης πρώτης ύλης, μονάδα διήθησης, μετασχηματιστής, 
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πίνακες διανομής, αυτοματισμοί, συσκευές ελέγχου και παρακολούθησης, 

σύστημα γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας) και έργα διασύνδεσης με το 

δίκτυο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διαχειριστή του δικτύου. 

 Διασύνδεση σταθμού με το ηλεκτρικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

 Δοκιμαστική περίοδος λειτουργίας. 

 Αποκατάσταση και προστασία περιβάλλοντος (τελική διαμόρφωση χώρου 

σταθμού, δενδροφύτευση, περίφραξη, φωτισμός κ.λπ.). 
 

Η πρόσβαση στην περιοχή, για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού, θα 

γίνεται από το υφιστάμενο ασφαλτοστρωμένο επαρχιακό οδικό δίκτυο της περιοχής 

και με τη αγροτική οδό με την οποία το γήπεδο συνορεύει, επομένως δεν κρίνεται 

απαραίτητη η εκτέλεση έργων οδοποιίας ή άλλων συνοδών έργων. Η διαμόρφωση του 

προτεινόμενου γηπέδου είναι κατάλληλη και δε θα απαιτηθούν εκτεταμένες 

χωματουργικές εργασίες διαμορφώσεων. 
 

Κατά τη φάση λειτουργίας της μονάδας, θα πραγματοποιούνται οι κάτωθι 

λειτουργίες: 

 Προμήθεια και αποθήκευση βιορευστών. 

 Διήθηση – καθαρισμός βιορευστών 

 Μεταφορά βιορευστού από το τροφοδοτικό δοχείο στην είσοδο του 

κινητήρα εσωτερικής καύσης. 

 Καύση πρώτης ύλης βιορευστού. 

 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην ηλεκτρογεννήτρια. 

 Διαμόρφωση,  μετατροπή και διάθεση της παραγόμενης ηλεκτρικής 

ενέργειας μέσω Μ/Σ υποσταθμών Μ.Τ. στο Δίκτυο Διανομής της ΔΕΗ. 
 

 Η προμήθεια των βιορευστών θα γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με 

βυτιοφόρα οχήματα, τα οποία και θα αποθηκεύονται σε μεταλλικές δεξαμενές διπλού 

τοιχώματος, ανάλογες με αυτές που χρησιμοποιούν τα πρατήρια για την αποθήκευση 

ορυκτών υγρών καυσίμων. Στη συνέχεια το βιορευστό, θα μεταφέρεται από τις 

αποθηκευτικές δεξαμενές, με τη βοήθεια αντλίας μεταφοράς υγρού, στο δοχείο 

ημερήσιας τροφοδοσίας του κινητήρα. Η εμβολοφόρος μονάδα εσωτερικής καύσης 

που θα χρησιμοποιηθεί στο  Η/Ζ του εξεταζόμενου έργου της εταιρείας DEUTZ, είναι 

σχεδιασμένη ειδικά για τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου έργου, δηλαδή για την 

καύση βιορευστών. Στην έξοδο της ηλεκτρογεννήτριας τοποθετείται κατάλληλος 

μετασχηματιστής για την ανύψωση της τάσης στα 20kV και την παροχή του 

ηλεκτρικού ρεύματος στο Δίκτυο.  

Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος είναι σχεδιασμένο να παίρνει την θερμική ενέργεια 

από την καύση του βιορευστού και να παράγει ηλεκτρικό ρεύμα συχνότητας 50Hz, 
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στα 400V. Η παραγόμενη τάση θα μετασχηματιστεί σε 20 KV για να συνδεθεί στο 

Δημόσιο Δίκτυο. Ο υπόλοιπος εξοπλισμός, όπως ο μετασχηματιστής δικτύου, ο 

διακοπτικός εξοπλισμός κλπ, διαστασιολογείται με βάση την προαναφερθείσα τάση. 

Ο σταθμός θα συνδεθεί με το ηλεκτρικό δίκτυο Μ.Τ. της ΔΕΗ της περιοχής 

καθώς πλησίον των ορίων του εξεταζόμενου γηπέδου εγκατάστασης, διέρχεται 

γραμμή μεταφοράς Μ.Τ..  Η  σύνδεση του σταθμού καύσης βιορευστών με το Δίκτυο 

θα γίνει με κατασκευή νέου δικτύου εναέριας γραμμής μέσης τάσης της ΔΕΗ (Γραμμή 

Μεταφοράς Μέσης Τάσης τύπου ACRS-95). Στην έξοδο του Σταθμού θα εγκατασταθεί 

η απαραίτητη μετρητική διάταξη της εισερχόμενης και εξερχόμενης στο Δίκτυο 

ενεργής και αέργου ενέργειας και ισχύος. Επίσης θα τοποθετηθεί και τηλεφωνική 

σύνδεση για τη δυνατότητα τηλεμετρήσεων. Το συνολικό μήκος της νέας γραμμής,  

το ακριβές σημείο σύνδεσης, ο τρόπος και οι απαραίτητες μετρητικές διατάξεις με τις 

απαραίτητες ρυθμίσεις τους θα καθοριστούν επακριβώς σύμφωνα με τις υποδείξεις της 

αρμόδιας υπηρεσίας του ΔΕΔΔΗΕ, όπως ρητά θα αναφέρονται στην αντίστοιχη έκδοση 

της Προσφοράς των Όρων  Σύνδεσης του σταθμού. 

Δε θα γίνεται αποθήκευση ενέργειας σε μπαταρίες αλλά η παραγόμενη ηλεκτρική 

ενέργεια θα διοχετεύεται απευθείας στο δίκτυο. Τον τύπο του μετρητικού εξοπλισμού 

θα τον ορίσει ο διαχειριστής του Δικτύου, σύμφωνα με του όρους της Σύμβασης 

Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας που θα υπογραφεί μεταξύ αυτού και του παραγωγού. 

Ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιορευστών, θα διαθέτει 

επίσης αντικεραυνική προστασία και θεμελιακή γείωση. 

 

3.3 Απαιτούμενες ποσότητες πρώτων υλών, νερού και ενέργειας κ.α. 

 

Κατανάλωση πρώτων υλών :   
 

Στην εξεταζόμενη μονάδα ΑΠΕ θα γίνεται απευθείας καύση βιορευστών σε 

κινητήρα εσωτερικής καύσης, με μερική εκμετάλλευση του θερμικού υπολοίπου που 

παράγεται κατά τη διεργασία.  

Αρχικά ο σταθμός καύσης βιορευστών θα λειτουργεί με Α’ ύλη φυτικά έλαια  

προερχόμενα από ενεργειακές καλλιέργειες (κραμβέλαιο-ηλιέλαιο). Η προσθήκη στην 

παραγωγική διαδικασία της ηλεκτροπαραγωγής της μονάδας και του παραγόμενου 

πυρολυτικού ελαίου ως Α’ ύλη καυσίμου, θα γίνει σταδιακά και μετά από παρέλευση 

κάποιων μηνών λειτουργίας του σταθμού. Ο φορέας υλοποίησης του έργου έχει σαν 

στόχο, σταδιακά και μετά από σύντομο χρονικό διάστημα λειτουργίας του σταθμού, η 

ετήσια ηλεκτροπαραγωγή της μονάδας καύσης βιορευστών να καλύπτεται περίπου 

ισόποσα, τόσο με καύση προμηθευόμενου φυτικού ελαίου όσο και με καύση 

παραγόμενου πυρολυτικού ελαίου.  
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Όπως θα παρουσιαστεί αναλυτικά σε επόμενη ενότητα, η μονάδα σε συνθήκες 

συνεχούς λειτουργίας θα καταναλώνει περίπου  112,22 Kg/h σε λειτουργία με 

παραγόμενο πυρολυτικό έλαιο και περίπου 109,19 kg/h σε λειτουργία με 

προμηθευόμενο φυτικό έλαιο.  

 Η λειτουργία της μονάδας θα είναι συνεχής και αδιάλειπτη και θα ανέρχεται σε 

περίπου 8.000 h ετησίως, ενώ περίπου 760 h ετησίως θα απαιτούνται για τις 

προβλεπόμενες απαραίτητες εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις και προδιαγραφές του κατασκευαστή. Συνολικά θα καταναλώνονται 

περίπου 885,03 tn/year βιορευστών. Παράλληλα, στα ενδιάμεσα ολιγόλεπτα 

διαστήματα λειτουργίας της μονάδας με βιοντήζελ, κατά τις περιόδους των 

προγραμματισμένων συντηρήσεων της ΜΕΚ,  εκτιμάται ότι θα καταναλώνονται 

περίπου 561,56 Kg/χρόνο βιοντήζελ. 

 

Κατανάλωση νερού:  
 

Η διαδικασία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιορευστών, δεν 

απαιτεί καθόλου νερό αφού όλη η διαδικασία γίνεται με κλειστά κυκλώματα. 

Επίσης η κατανάλωση νερού για τις ανάγκες του προσωπικού του σταθμού εκτιμάται 

σε 27,375 m3/yr, λαμβάνοντας υπόψη  ημερήσια κατανάλωση 75 lt περίπου. Η 

ανάγκη σε νερό θα καλυφθεί με τη χρήση δεξαμενής νερού πολυαιθυλενίου 

χωρητικότητας 3m3 , η οποία θα τροφοδοτείται περίπου 1 φορά το μήνα από 

αδειοδοτημένο υδροδοτικό δίκτυο μέσω βυτίου μεταφοράς νερού. 

 

Κατανάλωση ενέργειας:  
 

Η ιδιοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του σταθμού σύμφωνα με στοιχεία 

αντίστοιχων υφιστάμενων μονάδων, εκτιμάται σε περίπου 10% της εγκατεστημένης 

ισχύς του σταθμού, το μέγιστο ανά ημέρα, την οποία θα προμηθεύεται από το δίκτυο 

της Δ.Ε.Η. και θα καταναλώνεται κυρίως για την κίνηση του μηχανολογικού 

εξοπλισμού, το φωτισμό της εγκατάστασης, τα συστήματα ελέγχου και 

παρακολούθησης και τη λειτουργία των βοηθητικών χώρων του σταθμού. 

 

Απόβλητα : 
 

Αέρια απόβλητα παραγωγικής διαδικασίας : 
 

Οι σημαντικότερες αέριες εκπομπές ρύπων που παράγονται από την παραγωγική 

διαδικασία, αφορούν την εκπομπή των κλασσικών ρύπων από την καύση σε κινητήρα 

εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) (οξείδια του αζώτου (NOx), οξείδια του θείου (SOx), 

μονοξειδίου το άνθρακα (CO) αιωρούμενων σωματιδίων (ΡΜ) και υδρογονανθράκων 

(ΗC)), οι οποίοι είναι εντός των ορίων της κείμενης νομοθεσίας. 
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Πίνακας 3.3 : Συνολικές εκπομπές αέριων ρύπων σταθμού. 

NOx 1,685 tn/yr 

CO 2,237 tn/yr 

SO2 0,357 tn/yr 

HC 0,544 tn/yr 

PM 0,038 tn/yr 

 

 

Υγρά απόβλητα παραγωγικής διαδικασίας: 

 

Τα εκτιμώμενα παραγόμενα κατά την παραγωγική διαδικασία λύματα είναι : 
 

 Λύματα του προσωπικού τα οποία εκτιμώνται σε περίπου 27,375 m3/yr. 

 Λιπαντικά έλαια από τη συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού της μονάδας, τα οποία 

εκτιμώνται σε ποσότητες < 0,5 tn/yr και υπόκεινται σε διαχείριση με βάση την 

κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία. 

 

Στερεά απόβλητα παραγωγικής διαδικασίας : 
 

Τα κυριότερα εκτιμώμενα παραγόμενα στερεά απόβλητα κατά την παραγωγική 

διαδικασία του σταθμού είναι : 

 Αστικού τύπου απορρίμματα και δημοτικά απόβλητα. 

 Απόβλητα από συσκευασίες. 

 Απορροφητικά υλικά και υλικά φίλτρων. 

 

Όλα τα προαναφερόμενα απόβλητα εκτιμώνται σε ποσότητες < 1,0 tn/yr έκαστο 

και υπόκεινται σε διαχείριση με βάση την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία. 
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4 Στόχος και σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου  -  
ευρύτερες συσχετίσεις. 

4.1 Στόχος και σκοπιμότητα του έργου.  

4.1.1 Στόχος και σκοπιμότητα πραγματοποίησης του εξεταζόμενου 
έργου  

4.1.2 Αναπτυξιακά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά και άλλα κριτήρια τα 

οποία συνηγορούν στην υλοποίηση του έργου. 
 

Σκοπός του έργου, ως έργο Α.Π.Ε., είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με 

καύση βιορευστών  και η αποκλειστική της πώληση στη ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία (ΛΑΓΗΕ Α.Ε.).  

Αξίζει να σημειωθεί ότι το δυναμικό της βιομάζας στην Ελλάδα από αγροτικά και 

δασικά υπολείμματα είναι εξαιρετικά μεγάλο. Εκτιμάται συνολικά σε 50.000TJ ή 

12.000 Ktoe, το οποίο ισοδυναμεί με το 50% της σημερινής ακαθάριστης εγχώριας 

κατανάλωσης. Το μεγαλύτερο δυναμικό εντοπίζεται στις περιοχές των μεγάλων 

καλλιεργειών στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. Αν σε αυτά προστεθεί και το 

δυναμικό που προκύπτει από τη δυνατότητα αξιοποίησης ενεργειακών καλλιεργειών 

αντιλαμβάνεται κανείς ότι οι δυνατότητες εκμετάλλευσης της βιομάζας για 

ενεργειακούς σκοπούς είναι τεράστιες. 

Η χρήση της βιομάζας για ενέργεια σήμερα υπολογίζεται στο 14% περίπου της 

παγκόσμιας πρωτογενούς ενέργειας, µε το μεγαλύτερο ποσοστό να χρησιμοποιείται 

στις αναπτυσσόμενες χώρες όπου η βιομάζα καλύπτει μέχρι το 1/3 των ενεργειακών 

αναγκών των κατοίκων.  

Στη χώρα μας, μόλις το 3-4% των ενεργειακών αναγκών καλύπτεται με τη 

χρήση της διαθέσιμης βιομάζας. Από πρόσφατη απογραφή έχει εκτιμηθεί ότι το 

σύνολο της άμεσα διαθέσιμης βιομάζας στην Ελλάδα συνίσταται από 7.500.000 

τόνους υπολειμμάτων γεωργικών καλλιεργειών (σιτηρών, αραβοσίτου, βαμβακιού, 

ηλίανθου, καπνού, πυρηνόξυλου, κληματίδων κ.ά.), καθώς και από 2.700.000 τόνους 

δασικών υπολειμμάτων υλοτομίας.  

Η ευρύτερη περιοχή του έργου και η Περιφερειακή Θεσσαλίας γενικότερα, 

συγκαταλέγεται στις πλέον παραγωγικές περιοχές  της χώρας σε τεχνικά διαθέσιμο 

δυναμικό γεωργικών υπολειμμάτων. 

Επίσης, οι ενεργειακές καλλιέργειες για την παραγωγή βιορευστών και 

βιοκαυσίμων (ηλίανθος, ελαιοκράμβη, αγριαγκινάρα κ.α.) με παράλληλη ενεργειακή 

αξιοποίησή τους, αυξάνει την αγροτική απασχόληση με την εισαγωγή αποδοτικότερων 

ενεργειακών καλλιεργειών, τη δημιουργία εναλλακτικών αγορών για τις παραδοσιακές 

καλλιέργειες και τη συγκράτηση του πληθυσμού στις εστίες τους, συμβάλλοντας έτσι 

στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Επιπλέον η παραγωγή υγρών 
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βιοκαυσίμων και βιορευστών έχει θετικά αποτελέσματα στον τομέα της απασχόλησης 

τόσο στον αγροτικό όσο και στο βιομηχανικό χώρο. 

Η λειτουργία του προτεινόμενου έργου θα έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 

πρωτογενούς ενέργειας την οποία θα παρήγαγαν συμβατικοί σταθμοί παραγωγής. Τα 

σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα των περισσότερων ανεπτυγμένων χωρών 

καθώς και της χώρας μας καθιστούν την ενέργεια από βιορευστά ιδιαίτερα ελκυστική 

σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος. Διάφορα ενδεχόμενα προβλήματα από 

την ενεργειακή αξιοποίηση των βιορευστών αντιμετωπίσθηκαν αποτελεσματικά με την 

προσεκτική επιλογή της θέσης εγκατάστασης αλλά και με την εξέλιξη της τεχνολογίας. 

Η επένδυση για την κατασκευή και λειτουργία του εξεταζόμενου σταθμού 

ηλεκτροπαραγωγής θα συντελέσει στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς θα 

αξιοποιεί μια Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας (βιορευστά) για την παραγωγή ενός 

βασικού αγαθού κοινής ωφέλειας (ηλεκτρική ενέργεια), συμβάλλοντας ουσιαστικά 

στην μεσο - μακροπρόθεσμη προστασία του περιβάλλοντος και στην αειφόρο 

ανάπτυξη της περιοχής και κατ' επέκταση και της χώρας μας. 

Η παραγωγή ενέργειας από καύση βιορευστών είναι σήμερα μια τεχνολογική 

ώριμη, οικονομικά ανταγωνιστική και φιλική προς το περιβάλλον, ενεργειακή επιλογή, 

ενώ ενισχύει την ενεργειακή ανεξαρτησία και ασφάλεια. Η ετήσια παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας από το συγκεκριμένο σταθμό θα είναι περίπου 3.200,00 ΜWh. 

Επιπλέον, πρέπει να τονιστεί ότι η δημιουργία και λειτουργία του εξεταζόμενου 

σταθμού θα συνεισφέρει και στην κάλυψη των δεσμεύσεων της χώρας μας που 

απορρέουν από την Οδηγία 2001/77/EC «για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας 

που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας». 

 

4.1.3 Οφέλη που αναμένονται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό 

επίπεδο 
 

Τα οφέλη από την υλοποίηση του εξεταζόμενου έργου, μπορούν να συνοψιστούν 

ως κάτωθι : 
 

Οφέλη σε τοπικό επίπεδο : 
 

Η εγκατάσταση του σταθμού καύσης βιορευστών, θα συμβάλλει εκτός των 

άλλων και στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, δεδομένης της απασχόλησης που 

θα δημιουργηθεί κατά το στάδιο της κατασκευής και της λειτουργίας του, 

συμβάλλοντας και στην ανάπτυξη της περιοχής. 

 Κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής του έργου,  θα απαιτηθούν 

πλήθος δομικών υλικών καθώς και ηλεκτρολογικού και υδραυλικού εξοπλισμού. Τα 

υλικά αυτά θα προμηθευθούν από την εγχώρια αγορά της ευρύτερης περιοχής. 

Παράλληλα, το σύνολο σχεδόν και του απαιτούμενου εργατικού δυναμικού για τις 
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εργασίες κατασκευής του έργου, εξειδικευμένου και μη (μηχανικοί, χειριστές 

μηχανημάτων, τεχνίτες, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, εργάτες κ.α.) θα προέλθει ως επί 

το πλείστον από την ευρύτερη περιοχή του δήμου και της περιφερειακής ενότητας 

γενικότερα. 

Όσον αφορά τη στελέχωση του προσωπικού που θα απαιτείται για την ορθή και 

απρόσκοπτη λειτουργία του σταθμού, οι ανάγκες για μόνιμο προσωπικό ανέρχονται σε 

5 θέσεις εργασίας, προκειμένου να επιτευχθεί η αδιάλειπτη και απρόσκοπτη 

λειτουργία του σταθμού.  

Επίσης, η υλοποίηση του έργου και η λειτουργία του σταθμού θα δημιουργήσει 

παράλληλα έμμεσες και άλλες εποχιακές  θέσεις εργασίας, χρήσιμες για την ορθή 

λειτουργία της εγκατάστασης. Αυτές  αφορούν την εφοδιαστική αλυσίδα παροχής 

πρώτων υλών καθώς και τους ελεύθερους επαγγελματίες που είναι αναγκαίοι στη 

μονάδα για τη συντήρησή της, τη λογιστική και τη νομική υποστήριξή της.  

Συνολικά εκτιμάται ότι η λειτουργία της εγκατάστασης θα δημιουργήσει 

12 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας. 

 

Οφέλη σε περιφερειακό επίπεδο : 

 

Η υλοποίηση του παρόντος έργου αναμένεται να συμβάλλει στην κάλυψη του 

σημαντικού ελλείμματος σε ΑΠΕ που υπάρχει στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Σύμφωνα 

με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του ΛΑΓΗΕ  για τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ έργων 

ΑΠΕ τον Οκτώβριο του 2018, όπως φαίνεται από τα στοιχεία του πίνακα που 

ακολουθεί, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς μονάδων ηλεκτροπαραγωγής βιομάζας - 

βιοαερίου στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ήταν μόλις 3,85 

MW και αφορά κυρίως μονάδες αξιοποίησης βιοαερίου. 
 

Πίνακας 4.1.3.1.: Κατανομή εγκατεστημένης ισχύος ανά τεχνολογία ΑΠΕ στην 

Περιφέρεια Θεσσαλίας  
 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  Α.Π.Ε. 

 

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ( MW ) 

AIOΛΙΚΑ 18,6 

ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 27,12 

Φ/Β 266,217 

ΒΙΟΜΑΖΑ – ΒΙΟΑΕΡΙΟ 3,85 

ΣΗΘΥΑ 2.72 

ΣΥΝΟΛΟ 321,007 

 

Η ανωτέρω αυτή  συνολική ισχύς ΑΠΕ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, αντιστοιχεί 

μόλις στο 5,89 % της συνολικά εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ στην Ελλάδα. Άρα, η 

υλοποίηση του παρόντος έργου αναμένεται να συμβάλλει στην κάλυψη του 

σημαντικού ελλείμματος σε ΑΠΕ που υπάρχει στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και στη 

Χώρα γενικότερα. 
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Οφέλη σε εθνικό επίπεδο : 

Η υλοποίηση του παρόντος έργου αναμένεται να συμβάλει :  

 Στην ικανοποίηση του εθνικού στόχου, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε 

(77/2001, 28/2009) και το νόμο  3851/2010 για την επιτάχυνση της ανάπτυξης 

των ΑΠΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 

 Στην ικανοποίηση των υψηλών περιβαλλοντικών στόχων (μείωση αέριων 

εκπομπών CO2, NOx, SO2, κ.λπ.) που τίθενται σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του 

Κιότο που υπογράφηκε το Δεκέμβρη του 1997 και εφαρμόζεται από τη χώρα μας 

(ΦΕΚ 117/Α/30-05-2002). 

 Στην μείωση των εκπομπών αερίων φαινομένου θερμοκηπίου (ΦΕΚ 58/Α/05-03-

2003) και των μικτών ρύπων που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα της Ελλάδας . 

 Στη σταδιακή απεξάρτηση από το πετρέλαιο και την κάθε μορφής εισαγόμενη 

ενέργεια και στην εξασφάλιση της παροχής ενέργειας μέσω αποκεντρωμένης 

παραγωγής. 

 Στην ανάπτυξη και ενίσχυση της Ελληνικής Βιομηχανίας και της αγροτικής 

οικονομίας με άριστες προοπτικές που αφορούν τη δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας και την ανάπτυξη Ελληνικής τεχνογνωσίας. 
 

 

4.2 Ιστορική εξέλιξη του έργου  

 

Όπως έχει προαναφερθεί, ο φορέας της επένδυσης είναι το φυσικό πρόσωπο 

«ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ» . 

Σχετικά με το εξεταζόμενο έργο, κατά τη φάση των προκαταρκτικών μελετών και 

σχεδίασης του έργου, εξετάσθηκαν διάφορες προτάσεις, αναλύθηκαν τα θετικά και 

αρνητικά στοιχεία καθεμίας από αυτές, προτού να προκριθεί η πρόταση που 

περιγράφεται στην παρούσα μελέτη. 

Για την υλοποίηση του έργου δεν απαιτείται άδεια παραγωγής από τη PAE. 
 

Τέλος για τις ανάγκες υλοποίησης του εξεταζόμενου σταθμού καύσης 

βιορευστών, ο φορέας υλοποίησης : 

 Έχει λάβει από την αρμόδια υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ την υπ’ Αρ. ΗΜ. 5173/27-

06-2018 προσωρινή προσφορά όρων σύνδεσης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από βιομάζα, ονομαστικής ισχύος 400 ΚWe στη θέση «Γκοτζιά 

Μπαγλάρ» της Δ.Ε. Μακρυχωρίου, του Δήμου Τεμπών, της Π.Ε. Λάρισας.  

 Επίσης έχει ξεκινήσει τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου, 

στα πλαίσια της οποίας εκπονείται η παρούσα μελέτη, και έχουν υποβληθεί 

αιτήσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες για παροχή γνωμοδοτήσεων σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία. 
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4.3 Οικονομικά στοιχεία του έργου 

4.3.1 Εκτίμηση συνολικού προϋπολογισμού. 

4.3.2 Εκτίμηση επιμέρους προσεγγιστικού προϋπολογισμού των 

προτεινόμενων μέτρων και δράσεων για το περιβάλλον. 
 

Το συνολικό ύψος της επένδυσης αναμένεται να κυμανθεί στο ποσό των 

490.000 ευρώ, όπως φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί. 
 

 

Πίνακας 4.3.1: Συνολικό ύψος επένδυσης. 

Κατηγορία δαπάνης Ευρώ ( € ) 

ΒΑΣΙΚΟΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  (Η/Ζ, ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ, ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΗΘΗΣΗΣ, ΠΙΝΑΚΕΣ, ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ)  230.000 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  (ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ, ΣΥΣΤ. ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΣΥΣΤ. ΕΛΕΓΧΟΥ-

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ κ.λπ.) 

 

160.000 

ΜΕΛΕΤΕΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ  30.000 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & Λ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  15.000 

ΑΓΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΑΠΟΘΕΜΑ  25.000 

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ  20.000 

ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  10.000 

ΣΥΝΟΛΟ 490.000 

 
 
 

 
 
 

4.3.3 Τρόπος χρηματοδότησης της ανάπτυξης και λειτουργίας του 

έργου.  
 

Η υλοποίηση του έργου προβλέπεται να γίνει με δανεισμό κατά 100%. Με βάση 

τα παραπάνω, η κεφαλαιακή διάρθρωση της επένδυσης είναι η ακόλουθη: 
 
 

Πίνακας 4.3.3: Κεφαλαιακή διάρθρωση της επένδυσης. 

 

Πηγή χρηματοδότησης Ποσοστό % Ευρώ ( € ) 

Επιχορήγηση  - - 

Ίδια συμμετοχή  - - 

Δανεισμός  100 490.000 

Σύνολο 100 490.000 
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4.4 Συσχέτιση του έργου με άλλα έργα.  

 

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, στην  περιοχή μελέτης, δεν έχουν 

αδειοδοτηθεί άλλα έργα ή δραστηριότητες με τα οποία μπορεί να συσχετιστεί το 

προτεινόμενο έργο.  
 

Τα έργα ΑΠΕ, που έχουν προταθεί, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της ΡΑΕ 

και του ΛΑΓΗΕ μέχρι τον Οκτώβριο του 2018, αποτελούν έργα είτε με άδεια 

παραγωγής, είτε που βρίσκονται ακόμα υπό αξιολόγηση και αφορούν κυρίως Φ/Β και 

αιολικούς σταθμούς, οι οποίοι βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 μ.  

 

Με δεδομένο ότι τα υπόλοιπα αυτά έργα αποτελούν σταθμούς διαφορετικής 

τεχνολογίας με το υπό εξέταση έργο, (Αιολικοί σταθμοί, Φωτοβολταϊκοί σταθμοί 

μικρής ισχύος < 5 MW, με Άδεια Παραγωγής ή Εξαίρεσης ΡΑΕ) και βρίσκονται σε 

ακτίνα > 0,5 χλμ,  δεν τίθεται θέμα συσωρευτικών δράσεων, συνεργιστικών 

επιπτώσεων αλλά και συσχετισμός, τόσο στο επίπεδο σχεδιασμού 

(διαφορετικά σημεία κοινής σύνδεσης με το δίκτυο), όσο και στο επίπεδο 

υλοποίησης του προτεινόμενου έργου. 
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5. Συμβατότητα του έργου με θεσμοθετημένες χωρικές και 

πολεοδομικές δεσμεύσεις της περιοχής. 

5.1 Θέση έργου ως προς εκτάσεις φυσικού και ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος περιοχής. 

Χωροθέτηση γηπέδου εγκατάστασης. 
 

Η θέση εγκατάστασης του σταθμού βρίσκεται σε πεδινή περιοχή, πλησίον 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων και κοντά σε περιοχές όπου είναι δυνατόν να 

αναπτυχθούν ενεργειακές καλλιέργειες, σε χαμηλό υψόμετρο (μέσο υψόμετρο 40 m), 

εκτός ορίων οικισμού (απέχει περίπου 400 m ανατολικά από τον πλησιέστερο οικισμό 

του Μακρυχωρίου) και με δυνατότητες διασύνδεσης με τα υφιστάμενα δίκτυα 

διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας της περιοχής, λόγω του υφιστάμενου δικτύου Μ.Τ. 

πλησίον των ορίων του αγροτεμαχίου. 

Επομένως, η θέση του γηπέδου βρίσκεται σε προνομιακή περιοχή χωροθέτησης 

εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ενέργειας από βιορευστά, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στην ΚΥΑ 49828/2008 (άρθρο18, παράγραφος 1, ΦΕΚ 2464/ Β’/ 3-

12-2008).  

Επιπλέον, βρίσκεται εκτός: 
 

 Οριοθετημένων αρχαιολογικών Ζωνών Προστασίας Α και κηρυγμένων 

διατηρητέων μνημείων της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και των άλλα 

μνημείων μείζονος σημασίας της παρ. 5. ββ) του άρθρου 50 του Ν. 3028/02. 

 Περιοχές απολύτου Προστασίας και Προστασίας της Φύσης των παρ. 1 και 2του 

άρθρου 19 του Ν. 1650/86 (Α’ 160). 

 Πυρήνων των Εθνικών Δρυμών, κηρυγμένων μνημείων της φύσης, αισθητικών 

δασών, που δεν περιλαμβάνονται στην πιο πάνω περίπτωση. 

 Οικότοπων προτεραιότητας του Εθνικού Καταλόγου του Ευρωπαϊκού 

Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000 της Οδηγίας 92/43, όπως ενσωματώθηκε 

στο Ελληνικό Δίκαιο με την ΚΥΑ33318/3028/11-12-98. 

 Περιοχών στις οποίες υπάρχει αξιόλογη βλάστηση (δάση, συμπαγείς θαμνώνες). 

 Σχεδίων πόλεων και ορίων οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων. 

 Π.Ο.Τ.Α. του άρθρου 29 του ν.2545/1997, Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης 

Παραγωγικών  Δραστηριοτήτων του τριτογενούς τομέα του άρθρου 10 του 

ν.2742 /1999, θεματικών πάρκων και τουριστικών λιμένων. 

 Τουριστικών και οικιστικών περιοχών, ατύπως διαμορφωμένων, στο πλαίσιο της 

εκτός σχεδίου δόμησης. 
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 Ακτών κολύμβησης που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα παρακολούθησης της 

ποιότητας των νερών κολύμβησης που συντονίζεται από το ΥΠΕΚΑ. 

 Τμημάτων λατομικών περιοχών και μεταλλευτικών και εξορυκτικών ζωνών που 

λειτουργούν επιφανειακά. 
 

οι οποίες, σύμφωνα με την ΚΥΑ 49828/2008 (ΦΕΚ 2464/ Β’/ 3-12-

2008), άρθρο18, παράγραφο 2, μπορούν να θεωρηθούν ως ζώνες 

αποκλεισμού για την εγκατάσταση του σταθμού. 

Στους πίνακες που ακολουθούν, παρουσιάζονται οι αποστάσεις της προτεινόμενης 

εγκατάστασης από γειτνιάζουσες χρήσεις γης, δραστηριότητες και δίκτυα τεχνικής 

υποδομής, σε σχέση με τις προβλεπόμενες, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Παράρτηματος VI της ΚΥΑ 49828/2008 (ΦΕΚ 2464/Β’/3-12-2008). 

 

5.1.1. Θεσμοθετημένα όρια οικισμών και εγκεκριμένων πολεοδομικών 

σχεδίων. 

Πίνακας 5.1.1: Αποστάσεις σταθμού από οικιστικές δραστηριότητες.  
 

Αποστάσεις από οικιστικές δραστηριότητες 

 

Περιοχή 
 

Ελάχιστη απόσταση 
εγκατάστασης 

 

Προτεινόμενη εγκατάσταση 

 

Πόλεις και οικισμοί με πληθυσμό 

>2000 κατοίκων ή οικισμοί με 

πληθυσμό < 2000 κατοίκων που 

χαρακτηρίζονται ως δυναμικοί, 

τουριστικοί ή αξιόλογοι κατά την 

έννοια του άρθρου 2 του π.δ. 

24.4/3.5.1985 

 

Για τις μονάδες έως 

500 kWe 

( δραστηριότητες 

χαμηλής όχλησης) 

δεν τίθεται κανένας 

περιορισμός. 

 

Για τις μονάδες άνω των 

500 kWe, απαγορεύεται 

η εγκατάστασή τους σε 

περιοχές εντός 

εγκεκριμένων σχεδίων 

πόλεων, εντός οικισμών 

και Εντός 

θεσμοθετημένης 

περιοχής οργανωμένης 

δόμησης Α΄ ή Β΄ 

κατοικίας (ΠΕΡΠΟ κλπ), 

εκτός αν η εγκατάσταση 

προορίζεται για 

εκπαιδευτικούς ή 

πιλοτικούς σκοπούς 

(μέχρι 5 MW). Για τις 

μονάδες μέσης όχλησης 

(>5 MW) εφαρμόζονται 

οι ελάχιστες αποστάσεις, 

που ισχύουν για τις 

βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις. 

Ευθεία απόσταση  από : 

 Τον πλησιέστερο οικισμό Μακρυχώρι, Δ.Ε. 

Μακρυχωρίου, Δήμου Τεμπών με πληθυσμό 1.615 

κατοίκους : 0.40 km. 

 Τον οικισμό Ευαγγελισμό Δ.Ε. Μακρυχωρίου, Δήμου 

Τεμπών με πληθυσμό 127 κατοίκους : 2.99 km  

 Τον οικισμό Ελάτεια, Δ.Ε. Μακρυχωρίου, Δήμου 

Τεμπών με πληθυσμό 492 κατοίκους : 2.69 km. 

     Την πόλη της Λάρισας, Δήμου Λαρισαίων με πληθυσμό 

144.651 κατοίκους : 17.1 km. 

 

Παραδοσιακοί οικισμοί 

 

Ευθεία απόσταση από:  

Παραδοσιακό οικισμό Αμπελάκια, Δήμου Τεμπών: 6.60 km. 

 

Λοιποί οικισμοί 

 

 Ευθεία απόσταση από τον οικισμό Παραπόταμο, Δήμου 

Τεμπών: 3.50 km. 

 Από λοιπούς οικισμούς (Γόννοι, Τέμπη, Κυψελοχώρι 

κ.α.), απόσταση μεγαλύτερη από : 4 km. 

Οργανωμένη δόμηση Α΄ ή Β΄ 

κατοικίας (Π.Ε.Ρ.ΠΟ., 

Συνεταιρισμοί κλπ) ή και 

διαμορφωμένες περιοχές Β΄ 

κατοικίας, όπως αναγνωρίζονται 

στο πλαίσιο της Μ.Π.Ε. κάθε 

μεμονωμένης εγκατάστασης 

 

Απόσταση μεγαλύτερη από 1.000 μέτρα 

 

Εκτός  Ζ.Ο.Ε (ΦΕΚ 689/Δ/85) 

 

  Ιερές Μονές 

 

Ευθεία απόσταση από Ιερά Μονή: 

-  Ιερά Μονή Αγίων Θεοδώρων (Ραψάνη): 10.2 km.   

-  Λοιπές μονές σε απόσταση > 15 km 

Μεμονωμένη κατοικία (νομίμως 

υφιστάμενη) 

 

Ευθεία απόσταση:  460 m. 
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5.1.2. Όρια περιοχών του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών 

του ν. 3937/2011 (Α' 60). 

Πίνακας 5.1.2: Αποστάσεις σταθμού  από περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. 

 

Αποστάσεις από περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος 

Περιοχή Ελάχιστη απόσταση 
εγκατάστασης 

Προτεινόμενη εγκατάσταση 

 

Περιοχές  απολύτου  

προστασίας της Φύσης και 

προστασίας τη φύσης του 

άρθρου 19 παρ.1, 

ν.1650/86 (Α΄160). 

 

Σύμφωνα με την 

εγκεκριμένη Ε.Π.Μ. ή το 

σχετικό Π.Δ. (του άρθρου 

21του Ν. 1650/86)  

ή την σχετική Κ.Υ.Α.  

(Ν. 3044/02) 

 

Εκτός 

 

Πυρήνες των Εθνικών 

Δρυμών, κηρυγμένα 

μνημεία της φύσης 

αισθητικά δάση που δεν 

περιλαμβάνονται στις 

περιοχές απολύτου 

προστασίας της φύσης και 

προστασίας της φύσης των 

παρ. 1 και 2 του άρθρου 

19του ν. 1650/1986. 

 

Οι οικότοποι 

προτεραιότητας περιοχών 

της Επικράτειας που έχουν 

ενταχθεί στον κατάλογο 

των τόπων κοινοτικής 

σημασίας του δικτύου ΦΥΣΗ 

2000 σύμφωνα με την 

απόφαση 2006/613/ΕΚτης 

Επιτροπής (ΕΕ L 259της 

21.9.2006, σ. 1). 
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Ευθεία απόσταση από : 

 Εθνικό Δρυμό Ολύμπου (ΦΕΚ 248/Α/1938) [i] : 26,5 km. 

 Εθνικό Πάρκο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων των λιμνών 

Κορώνειας - Βόλβης και των Μακεδονικών Τεμπών, ΕΠ4 

(ΦΕΚ 248/Δ/05.03.2004) [i] : 96.8 km. 

Περιοχές δικτύου Νatura 2000 Σύμφωνα με το Άρθρο 9 

παρ. 6 του ΦΕΚ 60/Α/2011 :  

 Κάτω Όλυμπος, όρος Γοδαμάνι και κοιλάδα Ροδιάς 

(GR1420008), (SPA) :1.97 km.  

 Όρος Όσσα (GR1420007), (SPA) : 4,7 km. 

 Αισθητικό Δάσος Κοιλάδας Τεμπών (GR1420005), (SPA, 

SCI): 5.7 km. 

 Κάτω Όλυμπος – Καλλιπεύκη (GR1420001), (SCI):      

5.7 km. 

Υγροτόπους  Natura 2000 σύμφωνα με τη Σύμβαση 

Ραμσάρ που επικυρώθηκε με το ΦΕΚ 350/Α/1974 και 

τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 84/Α/1991: 

 Δέλτα Αξιού, Λουδία, Αλιάκμονα (3GR007) : 72.0 km. 

Περιοχές Corine : 

 Στενό Ροδιάς Τυρνάβου (A00030012) : 7.6 km. 

 Όρη Κάτω Όλυμπος  και Όσσα, Τέμπη και Δέλτα Πηνειού 

(Α00010042) : 5.9 km.  

 Όρος Όσσα (Κίσσαβος) (Α00030014) : 6.0 km.  

Καταφύγια  Άγριας Ζωής : 

 Τσαϊρα – Γκόλιανη (κωδ.K197, ΦΕΚ 859/Β/07.12.1984) 

[i]  : 11.8 km. 

Αισθητικά Δάση : 

 Δασικό Σύμπλεγμα Όσσας Λάρισας, Α3 (ΦΕΚ 

160/Α/1985) : 5.5 km. 

 Κοιλάδας Τεμπών Λάρισας, Α6 (ΦΕΚ 31/ΤΑ/1974) : 

5,5km. 

Διατηρητέα Μνημεία Φύσης : 

 Η Φτελιά της Αηδόνας Καλαμπάκας (ΦΕΚ 173/Β/1981) 

[i]  : 91 km. 

Βιογενετικά Αποθέματα : 

 Εθνικό Δρυμό Ολύμπου (πυρήνας ): 29.8 km. 
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Ακτές κολύμβησης, που 

περιλαμβάνονται στο 

πρόγραμμα 

παρακολούθησης της 

ποιότητας των νερών 

κολύμβησης που 

συντονίζεται από το 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

 

1.000 m 

 
Ευθεία απόσταση  από : 
 

 

 «Στόμιο» με κωδικό GRBW089097007: 20,8 km. 

 

Περιοχές ορνιθοπανίδας 

ΖΕΠ, (SPA) 

 

 

200 m 

Εκτός ΖΕΠ:  

Απόσταση από περιοχή δικτύου Natura 2000 ΖΕΠ 

ορνιθοπανίδας :  

 Κάτω Όλυμπος, Τέμπη, Όσσα (SPA) (gr058 : 10.0 km).  

 

5.1.3. Δάση, δασικές εκτάσεις και αναδασωτέες εκτάσεις. 

 

Η περιοχή μελέτης δεν εμπίπτει στις άνωθεν κατηγορίες.  

 

5.1.4. Εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής, κοινής ωφέλειας κ.ά. 

 

Πίνακας 5.1.4.1: Αποστάσεις σταθμού από δίκτυα τεχνικής υποδομής και ειδικές χρήσεις. 
 

 

Αποστάσεις από δίκτυα τεχνικής υποδομές και ειδικές χρήσεις 

 
Περιοχή 

 
Ελάχιστη 
απόσταση 

εγκατάστασης 

 
Προτεινόμενη εγκατάσταση 

 

 

Κύριοι οδικοί άξονες, οδικό 

δίκτυο αρμοδιότητας των 

Ο.Τ.Α. και σιδηροδρομικές 

γραμμές. 
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Απέχει από : 

 Την Εθνική Οδό 1, (Παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών – 

Θεσσαλονίκης, ΕΟ1): 96 m. 

 Τον Αυτοκινητόδρομο 1 (τμήμα της Ευρωπαϊκης 

Διαδρομής Ε75)): 122 m 

 Ευθεία απόσταση από τη Σιδηροδρομική Γραμμή 

Πειραιά – Θεσ/νίκης – Ειδομένης: 279 m 

 

 

Γραμμές Υψηλής Τάσης 

 

Ευθεία απόσταση από :  

την πλησιέστερη διερχόμενη γραμμή μεταφοράς  

- 150 kV απλού κυκλώματος : > 5,0 km. 

Υποδομές τηλεπικοινωνιών 

(κεραίες), RADAR 

 

Ευθεία απόσταση > 1.5 km. 

 

Εγκαταστάσεις ή 

δραστηριότητες της 

αεροπλοΐας 

 

Ευθεία απόσταση από :  

Αεροπορική Βάση Λάρισας «Θεσσαλία» :  16.67 km. 

Λιμενικές εγκαταστάσεις  

και δραστηριότητες 
 

 Ευθεία απόσταση από :  

- Επιβατικός Λιμένας Βόλου : 62.3 km. 
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Πίνακας 5.1.4.2: Αποστάσεις σταθμού από αναπτυξιακές ζώνες και δραστηριότητες. 

 
 

Αποστάσεις από αναπτυξιακές ζώνες και δραστηριότητες 

 

Περιοχή 

 

Ελάχιστη απόσταση 
εγκατάστασης 

 

Προτεινόμενη 
εγκατάσταση 

 

ΒΕ.ΠΕ. 

 

Εντός οριοθετημένης ζώνης 

επιτρέπεται η εγκατάσταση 

 

Εκτός ΒΕ.ΠΕ. 

 

Λατομικές ζώνες και δραστηριότητες 

 

Σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία. 

 

Απόσταση > 1.0 km. 

 

Λειτουργούσες επιφανειακά 

μεταλλευτικές - εξορυκτικές ζώνες και 

δραστηριότητες 

 

500 m 

 

 

Απόσταση > 1.0 km. 

 

 

ΠΟΤΑ, και άλλες περιοχές 

οργανωμένης ανάπτυξης παραγωγικών 

δραστηριοτήτων του τριτογενούς 

τομέα, θεματικά πάρκα, τουριστικοί 

λιμένες και άλλες θεσμοθετημένες ή 

διαμορφωμένες τουριστικά περιοχές 

(όπως αναγνωρίζονται στο πλαίσιο της 

ΜΠΕ για κάθε μεμονωμένη 

εγκατάσταση). 

 

 

 

500 m από τα όρια της ζώνης 

 

 

 

Απόσταση > 1.0 km  

 

 

Μεμονωμένες τουριστικές μονάδες. 

 

Για τις μονάδες έως 500 kWe 

(δραστηριότητες χαμηλής 

όιχλησης) δεν τίθεται 

κανένας περιορισμός. 

 

 

 

Απόσταση από ξενοδοχειακή 

μονάδα:  > 1.0 km. 
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5.1.5. Θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. 

 

Πίνακας 5.1.5.: Αποστάσεις σταθμού από περιοχές και στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς.  

 

 

Αποστάσεις από περιοχές και στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς 

 
Περιοχή 

 
Ελάχιστη απόσταση 

εγκατάστασης 

 
Προτεινόμενη εγκατάσταση 

 

Εγγεγραμμένα στον Κατάλογο 

Παγκόσμιας Κληρονομιάς και τα άλλα 

μείζονος σημασίας μνημεία, 

αρχαιολογικούς χώρους και 

ιστορικούς τόπους της παρ. 5. εδάφιο 

ββ του άρθρου 50 του Ν. 3028/02 

 

Κατά περίπτωση μετά από γνώμη 

του ΥΠ.ΠΟ. στο πλαίσιο της 

διαδικασίας περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης. 

 

Ευθεία απόσταση  από : 
 
- Αρχαιολογικός χώρος της Βεργίνας : 75.0 km. 

 

 

Ζώνη απολύτου προστασίας (Ζώνη Α) 

Λοιπών αρχαιολογικών χώρων. 

 

Κατά περίπτωση μετά από γνώμη 

του ΥΠ.ΠΟ. στο πλαίσιο της 

διαδικασίας περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης. 

 

 

Ευθεία απόσταση από αρχαιολογικούς 

χώρους: 

- «Θεσσαλικός Όλυμπος (αρχαίες πόλεις 

Πύθειο, Ολοσσών, Γόννοι, Λειμώνη) (ΦΕΚ 

317/Β/24.06.1987) : 5,03 km. 

- Αρχαιολογικός Χώρος αρχαίας Γυρτώνης στο 

ύψωμα «Καστρί» (ΦΕΚ 611/Β/10.11.1987): 

5.73 km. 

- Λοιποί αρχαιολογικοί χώροι σε απόσταση > 10 

km. 

 

 

 

Κηρυγμένα πολιτιστικά μνημεία και  

ιστορικοί τόποι. 

 

 

Κατά περίπτωση μετά από γνώμη 

του ΥΠ.ΠΟ. στο πλαίσιο της 

διαδικασίας περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης. 

 

Ευθεία απόσταση από κηρυγμένα 

μνημεία και ιστορικούς τόπους : 

- Περί χαρακτηρισμού των Αμπελακίων Λαρίσης 

ως προστατευόμενου οικισμού (ΦΕΚ 

855/Β/04.09.1974) : 6.60 km. 

 

 

 

  

 

Επομένως, με βάσει τα προαναφερθέντα, εκτιμάται ότι η θέση του έργου δεν 

βρίσκεται σε περιοχή αποκλεισμού σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

ΚΥΑ49828/2008 και το Νόμο 3851/2010. 

  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%B1
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5.2 Ισχύουσες χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις στην 

περιοχή του έργου. 

5.2.1. Προβλέψεις - κατευθύνσεις γενικού, ειδικών και οικείου 

περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου 

ανάπτυξης. 

Η περιοχή εγκατάστασης του έργου και ο Δήμος Τεμπών γενικότερα, από 

άποψη ευρύτερου χωρικού σχεδιασμού εντάσσεται στις κατευθύνσεις του 

εγκεκριμένου γενικού Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και 

Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας(ΦΕΚ 1484/Β/10-10-2003)[i].Το 

Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

(Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.) της Περιφέρειας Θεσσαλίας, έχει προσδιορίσει τις βασικές 

προτεραιότητες και τις στρατηγικές επιλογές για την ολοκληρωμένη και αειφόρο 

ανάπτυξη του χώρου, διαμορφώνοντας το πλαίσιο ανάπτυξης και δίνοντας γενικές 

κατευθύνσεις.  

Έτσι σύμφωνα με το ανωτέρω Π.Π.Χ.Σ.Α.Α Περιφέρειας Θεσσαλίας, η περιοχή 

μελέτης ανήκει στις περιοχές: 
 

 Περιφέρειες Στόχου 1 Ε.Ε. (Διάγραμμα 1),  

 Ολοκληρωμένου Κύριου Άξονα Ανάπτυξης  στον Ελληνικό Χώρο, με ΑΕΠ κατά 

κεφαλή (1991) μικρότερο του μέσου εθνικού και ποσοστού ανεργίας μικρότερο  

του μέσου εθνικού (Διάγραμμα 2). 

 Κέντρου Αναπτυξιακών Ενοτήτων, Κύριας Ζώνης Ανάπτυξης – Ζώνη Εντατικής 

Γεωργίας (Διάγραμμα 3 & 4) 
 

Όσον αφορά τις προβλέψεις και την εισηγητική έκθεση του υπό έγκριση Σχεδίου 

Υπουργικής Απόφασης για την «Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση του 

ΠΠΧΣΑΑ Θεσσαλίας – Φάση Β’ – Στάδιο Β.1.» (ΥΠΕΚΑ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014) το οποίο 

αναθεωρεί το αντίστοιχο ανωτέρω Πλαίσιο που είχε εγκριθεί με το ΦΕΚ 

1484/Β’/10.10.2003, η περιοχή μελέτης  εντάσσεται στις περιοχές: 
 

 Λιγότερο Αναπτυγμένες (Κατάταξη Περιφερειών 2014-2020, Χάρτης Α.1). 

 Κύριου Χερσαίου Άξονα Ανάπτυξης  στον Ελληνικό Χώρο, με ΑΕΠ κατά κεφαλή 

(2010) μικρότερο του μέσου εθνικού και ποσοστού ανεργίας (2012) μικρότερο  

του μέσου εθνικού (Χάρτης Α.2). 

 Με μεταβολή μείωσης πληθυσμού (2011-2021) (Δήμος Τεμπών) σε ποσοστό 

ανάμεσα του 10% και του 20% (Χάρτης Β.1.1.β-1). 

 Με μεγαλύτερη απασχόληση του πληθυσμού στον Α’-γενή τομέα σε ποσοστό 

57% (Δ.Ε. Μακρυχωρίου-2011). 

 Λόγω της κρίσης, εκτιμήσεις της εξέλιξης του ΑΕΠ κατά κεφαλή βάσει μεθόδων 

που προβάλλουν στο μέλλον τη σχετική χρονοσειρά οδηγούν σε πολύ χαμηλά 
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επίπεδα, όπως φαίνεται στο επόμενο διάγραμμα: 
 

 
 

Τέλος, σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για  μονάδες έως 500 kWe ( 

δραστηριότητες χαμηλής όχλησης) όπως το εξεταζόμενο έργο στην περιοχή μελέτης, 

δεν τίθεται κανένας περιορισμός για την εγκατάσταση έργων  παραγωγής  

ήπιων/ανανεώσιμων μορφών ενέργειας.  

 

5.2.2. Θεσμικό καθεστώς σύμφωνα με εγκεκριμένα σχέδια (Ρυθμιστικό 

Γενικό Πολεοδομικό, Ρυμοτομικό, ΖΟΕ, ΣΧΟΑΠ, οριοθέτησης 

οικισμών ή άλλων σχεδίων καθορισμού χρήσεων γης και δόμησης). 
 
 

Στην περιοχή μελέτης   δεν υπάρχει εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 

(ΓΠΣ) ούτε και Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ).   

Η θέση του έργου βρίσκεται εκτός ορίων οικισμών και εκτός Ζώνης Οικιστικού 

Ελέγχου (ΖΟΕ). Στις περιοχές αυτές επιτρέπεται η δόμηση, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του π.δ. της 24/31.5.1985, (ΦΕΚ 270Δ/1985) για την εκτός εγκεκριμένου σχεδίου 

περιοχή. 

Προς επιβεβαίωση των ανωτέρω, στο κεφ. 16 (Παραρτήματα) επισυνάπτεται και 

η υπ’αριθμ. 7620/16-10-2017 σχετική βεβαίωση χρήσεων γης της αρμόδιας 

υπηρεσίας πολεοδομικών εφαρογών, αναφορικά με το επιτρεπτό της εγκατάστασης 

του έργου στην εξεταζόμενη περιοχή.  

Τέλος, σύμφωνα και με την υπ’ αρ. Πρωτ. 18182/30-01-2018 βεβαίωση της 

αρμόδιας Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε.  Λάρισας και 

το υπ’ αρ. 44/2017 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής τα οποία επισυνάπτονται 

(Παράρτημα ΙΙ), το εξεταζόμενο αγροτεμάχιο στη θέση « Γκοτζιά Μπαγλάρ» 

της Τ.Κ. Μακρυχωρίου του Δήμου Τεμπών, βρίσκεται σε περιοχή γης 

χαμηλής παραγωγικότητας και χαρακτηρίζεται ως Απλή Γεωργική Γη.    
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5.2.3. Ειδικά σχέδια διαχείρισης (ΕΣΔΑ, ΠΕΣΔΑ, σχέδια διαχείρισης 

υδάτων κ.λπ.) 

 

Σύμφωνα με το νέο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

(ΠΕΣΔΑ) Θεσσαλίας που εγκρίθηκε με την τελευταία απόφαση υπ’ αριθμ. οικ. 

47393/4273 (ΦΕΚ 3299/Β/13-10-2016) και εξειδικεύει τις γενικές κατευθύνσεις του 

νέου Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), η περιοχή μελέτης 

είναι εντός του ανωτέρω εγκεκριμένου σχεδιασμού. 

Επίσης σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής 

Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (GR08), όπως αυτό εγκρίθηκε με 

την απόφαση υπ’ Αριθμ. Ε.Γ.: οικ. 909 (ΦΕΚ 2561/Β/25.09.2014), η υπό εξέταση 

περιοχή του έργου βρίσκεται στη Διαχειριστική υδρολογική Λεκάνη του ποταμού 

Πηνειού η οποία αποτελεί μέρος της Λεκάνης Απορροής Πηνειού (ΛΑΠ GR16). 

Επιπλέον σύμφωνα και με το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων 

Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας 

(EL08), όπως αυτό εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41377/329 (ΦΕΚ 

2685/Β/06-07-2018), η εξεταζόμενη περιοχή του έργου εντάσσεται στη Ζώνη 

Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) της «Χαμηλής ζώνης κλειστής 

λεκάνης Καλοχωρίου» (GR08RAK0004). 

Επισημαίνεται ότι λόγω της φύσης του έργου, η εξεταζόμενη δραστηριότητα  του 

σταθμού ηλεκτροπαραγωγής με καύση βιορευστών, προϊόντων ενεργειακών 

καλλιεργειών, δεν σχετίζεται με τα αναφερόμενα και τις διατάξεις των ανωτέρω 

ειδικών σχεδίων διαχείρισης. Όπως θα αναφερθεί και σε επόμενη ενότητα, στο υπό 

εξέταση έργο δεν γίνεται διαχείριση στερεών αποβλήτων, πέρα από συλλογή, 

προσωρινή αποθήκευση και διάθεσή τους σε αδειοδοτημένους φορείς για την 

περεταίρω επεξεργασία τους, ενώ δεν γίνεται χρήση υδάτινων πόρων δεδομένου ότι η 

διαδικασία της ηλεκτροπαραγωγής γίνεται  με κλειστά κυκλώματα λαδιού.  

 

 

5.2.4. Οργανωμένοι υποδοχείς δραστηριοτήτων 

 

Η περιοχή μελέτης δεν εμπίπτει στις άνωθεν κατηγορίες καθώς απέχει 

απόσταση μεγαλύτερη από 500 m από περιοχές δραστηριοτήτων όπως 

επιχειρηματικά πάρκα, οργανωμένοι υποδοχείς μεταποιητικών και επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, λατομικές ζώνες, περιοχές ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης, 

περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών κ.λπ. 

 

Όλα τα παραπάνω στοιχεία των ενοτήτων 5.1 και 5.2 απεικονίζονται σε 

κατάλληλο χάρτη. 
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6 Αναλυτική περιγραφή σχεδιασμού του έργου 
 

6.1 Αναλυτική περιγραφή του έργου  
 

Το έργο αφορά την υλοποίηση σταθμού ΑΠΕ παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 

με καύση βιορευστών (φυτικά έλαια προϊόντα ενεργειακών καλλιεργειών ή 

πυρολυτικά έλαια τα οποία θα παράγονται μέσω της διαδικασίας επεξεργασίας 

ρευστών, προϊόντων πυρόλυσης υπολλειμάτων ξυλώδους βιομάζας), μέγιστης ισχύος 

400,00 kWe. 

Η εγκατάσταση του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής με καύση βιορευστών θα 

υλοποιηθεί εντός γηπέδου συνολικού εμβαδού  8.125,00 m2, το οποίο βρίσκεται σε 

αγροτική περιοχή στο νότιο  τμήμα του Δήμου Τεμπών στη θέση «Γκοτζιά Μπαγλάρ», 

της Τοπικής Κοινότητας  Μακρυχωρίου, της ομώνυμης Δημοτικής Ενότητας, του Δήμου 

Τεμπών, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. 

Σχετικά με το υπό εξέταση προτεινόμενο έργο υλοποίησης μονάδας 

ηλεκτροπαραγωγής, ως βιορευστά ορίζονται τα υγρά καύσιμα προοριζόμενα για 

ενεργειακούς σκοπούς εκτός από κίνηση (not for transport), 

συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας, της θέρμανσης και της 

ψύξης, τα οποία παράγονται από βιομάζα (ΦΕΚ 70/Α’/30.03.2012).  

Γενικά ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση και 

προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από το φυτικό κόσμο, όπως : 

 Οι φυτικές ύλες που προέρχονται είτε από φυσικά οικοσυστήματα, όπως π.χ. τα 

αυτοφυή φυτά και δάση, είτε από τις ενεργειακές καλλιέργειες (έτσι ονομάζονται 

τα φυτά που καλλιεργούνται ειδικά με σκοπό την παραγωγή βιομάζας για 

παραγωγή ενέργειας) γεωργικών και δασικών ειδών, όπως π.χ. το σόργο το 

σακχαρούχο, το καλάμι, η αγριαγκινάρα, ο ευκάλυπτος κ.ά., 

 τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυτικής, ζωικής, δασικής και αλιευτικής 

παραγωγής, όπως π.χ. τα άχυρα, στελέχη αραβόσιτου, στελέχη βαμβακιάς, 

κλαδοδέματα, κλαδιά δένδρων, φύκη, κτηνοτροφικά απόβλητα, οι κληματίδες 

κ.ά., 

 τα υποπροϊόντα που προέρχονται από τη μεταποίηση ή επεξεργασία των υλικών 

αυτών, όπως π.χ. τα ελαιοπυρηνόξυλα, υπολείμματα εκκοκκισμού βαμβακιού, το 

πριονίδι κ.ά. καθώς και το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων 

και σκουπιδιών. 
 

Η βιομάζα αποτελεί μία δεσμευμένη και αποθηκευμένη μορφή της ηλιακής 

ενέργειας και είναι αποτέλεσμα της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας των φυτικών 

οργανισμών. Κατ’ αυτήν, η χλωροφύλλη των φυτών μετασχηματίζει την ηλιακή 

ενέργεια με μια σειρά διεργασιών, χρησιμοποιώντας ως βασικές πρώτες ύλες διοξείδιο 
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του άνθρακα από την ατμόσφαιρα καθώς και νερό και ανόργανα συστατικά από το 

έδαφος.   

Η διεργασία αυτή μπορεί να παρασταθεί σχηματικά ως εξής : 
 

 

 

 

Από τη στιγμή που σχηματίζεται η βιομάζα, κάλλιστα μπορεί πλέον να 

χρησιμοποιηθεί ως πηγή ενέργειας. Η βιομάζα αποτελεί μια σημαντική, ανεξάντλητη 

και φιλική προς το περιβάλλον πηγή ενέργειας, η οποία είναι δυνατό να συμβάλλει 

σημαντικά στην ενεργειακή επάρκεια, αντικαθιστώντας τα συνεχώς εξαντλούμενα 

αποθέματα ορυκτών καυσίμων (πετρέλαιο, άνθρακας, φυσικό αέριο κ.ά.). Γενικότερα, 

η αξιοποίηση της βιομάζας συμβάλλει στη μείωση της χρήσης των ορυκτών καυσίμων 

και την κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών από ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας, ασφαλείς και συμβατές με το περιβάλλον. 

Τα βιορευστά αποτελούν ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Η καύση τους έχει 

μηδενικό ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα (CO2), δε συνεισφέρει στο 

φαινόμενο του θερμοκηπίου, επειδή οι ποσότητες του διοξειδίου του 

άνθρακα (CO2) που απελευθερώνονται κατά την καύση των βιορευστών, 

δεσμεύονται πάλι από τα φυτά για τη δημιουργία της βιομάζας. Η μηδαμινή 

ύπαρξη του θείου στα βιορευστά  συμβάλλει σημαντικά στον περιορισμό των 

εκπομπών του διοξειδίου του θείου (SO2) που είναι υπεύθυνο για την όξινη 

βροχή. 

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης των φυτικών ελαίων ως καύσιμα 

σχετίζονται με την εύκολη μεταφορά και αποθήκευση τους, την άμεση 

διαθεσιμότητα, την ανανεωσιμότητα, το υψηλό θερμικό περιεχόμενο 

(περίπου 88% του D2 καυσίμου), την χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο και 

αρωματικά, και τέλος την βιοαποικοδομησιμότητα. 

 

Χρησιμοποιούμενη πρώτη ύλη. 

 

Ως πρώτη ύλη (καύσιμο) για τη λειτουργία ηλεκτροπαραγωγής του σταθμού θα 

χρησιμοποιηθούν βιορευστά, κατά περιόδους και ανάλογα με την εκάστοτε 

διαθεσιμότητα των πρώτων υλών, προερχόμενα από : 
 

 Ελαιούχους σπόρους ενεργειακών καλλιεργειών μετατρεπόμενους σε καθαρά 

φυτικά έλαια (vegetable oil), (ελαιοκράμβης, ηλιελαίου κ.α.) και τα οποία η 

μονάδα θα προμηθεύεται από πιστοποιημένες για το σκοπό αυτό (παραγωγή – 

διακίνηση βιορευστών) επιχειρήσεις. Για την προμήθεια των βιορευστών 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα γνωστά φυτικά έλαια (κραμβέλαιο, 

ηλιέλαιο, σογιέλαιο, βαμβακέλαιο κ.λπ.). 

Νερό (Η2Ο) + Διοξείδιο του άνθρακα (CO2) +  Ηλιακή ενέργεια (hv) + Ανόργανα στοιχεία 

→ Βιομάζα + Οξυγόνο (Ο2) 
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 Παραγόμενο πυρολυτικό έλαιο (pyrolysis oil) προερχόμενο από επεξεργασία 

ρευστού προϊόντος διαδικασίας  πυρόλυσης ξυλώδους βιομάζας (pellet) τo 

οποίo θα προμηθεύεται από αδειοδοτημένη μονάδα επεξεργασίας βιομάζας και 

παραγωγής προϊόντων πυρόλυσης. Ως πρώτη ύλη για την διαδικασία της 

πυρόλυσης αποτελούν γεωργικά υπολείμματα, που παραμένουν στον αγρό 

μετά την συγκομιδή του κύριου προϊόντος (άχυρο σιτηρών, κλαδοδέματα 

δενδρωδών καλλιεργειών) αλλά και δασική βιομάζα η οποία συνίσταται στα 

καυσόξυλα, τους ξυλάνθρακες, τα υπολείμματα των δασικών υλοτομιών, τα 

προϊόντα καθαρισμών του δάσους και τα υπολείμματα, που προκύπτουν από 

την επεξεργασία του ξύλου και γενικότερα ξυλώδους βιομάζας.  

 

Τα βιορευστά (κραμβέλαιο, ηλιέλαιο κ.α.) παράγονται από τα ελαιούχα φυτά  

(ελαιοκράμβη, ηλίανθος κ.α.) μέσω συμπίεσης, έκθλιψης, εκχύλισης ή αναλόγων 

μεθόδων, φυσικά ή εξευγενισμένα αλλά μη χημικώς τροποποιημένα, είναι συμβατά με 

τον τύπο του χρησιμοποιούμενου κινητήρα και τις εκπομπές ρύπων σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία.  

Ο φορέας υλοποίησης του έργου, στοχεύει στην απρόσκοπτη και αδιάλειπτη 

λειτουργία του σταθμού. Προτίθεται μελλοντικά να προμηθεύεται ποσότητες 

βιορευστών (κατάλληλα επεξεργασμένων φυτικών και πυρολυτικών ελαίων), από 

αντίστοιχες αδειοδοτημένες επιχειρήσεις επεξεργασίας – διαχείρισης φυτικών ελαίων 

και βιομάζας, όπως και από εταιρείες εμπορίας και διακίνησης φυτικών ελαίων, οι 

οποίες θα φέρουν τις απαιτούμενες για τη χρήση τους πιστοποιήσεις σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία.  

Τα τελευταία χρόνια, στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας 

(Μακεδονία -  Θεσσαλία), δραστηριοποιούνται αρκετές επιχειρήσεις στην παραγωγή 

και διανομή βιοκαυσίμων και βιορευστών, τα οποία έχουν παραχθεί με πρότυπες 

διαδικασίες και έχοντας ως πρώτη ύλη  προϊόντα ενεργειακών καλλιεργειών. 

Όλες αυτές οι εταιρείες όπως και αρκετές άλλες που δραστηριοποιούνται στην 

υπόλοιπη Ελλάδα (Αττική και Στερεά Ελλάδα κυρίως), είναι αναγνωρισμένες και 

πιστοποιημένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από φορείς όπως η Ευρωπαϊκή 

Εταιρεία Ελέγχων & πιστοποιήσεων EUROCERT (ο πρώτος πανελλαδικά  Φορέας 

Πιστοποίησης, ο οποίος διαπιστεύτηκε από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, ΕΣΥΔ)  ή 

η Bureau Veritas Certification (BVC) και κατά το  ISCC (International 

Sustainability and Carbon Certification), το οποίο είναι ένα κορυφαίο διεθνές 

σύστημα πιστοποίησης αειφορίας και  εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.   

Το σύστημα ISCC EU έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα για την 

εφαρμογή της Οδηγίας 2009/28/EC και την πιστοποίηση των βιορευστών και 

βιοκαυσίμων.  Η πιστοποίηση σύμφωνα με το ISCC EU είναι βάσει συγκεκριμένων 
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κριτηρίων αειφορίας, καλύπτει τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ 

(Renewable Energy Directive) και αφορά σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα 

των βιορευστών και βιοκαυσίμων (παραγωγή – αποθήκευση – μεταφορά – διανομή). 

Ο φορέας υλοποίησης του έργου (ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ) έχει έρθει σε επαφή 

με κάποιες από τις προαναφερόμενες επιχειρήσεις καθώς και με αντίστοιχες 

επιχειρήσεις και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Βουλγαρία, Ουκρανία, Ουγγαρία, 

Ισπανία) και προτίθεται, εφ’ όσον περατωθεί και ολοκληρωθεί η  διαδικασία του 

φακέλου της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και στα πλαίσια υλοποίησης του έργου, 

να προχωρήσει σε σύναψη συμφωνιών και συμβάσεων συνεργασίας, έτσι ώστε να 

εξασφαλιστεί η απαραίτητη Ά-ύλη για τις ανάγκες της απρόσκοπτης λειτουργίας του 

σταθμού τόσο από την εγχώρια όσο και από τη διεθνή Ευρωπαϊκή αγορά. 

Ενδεικτικά, στο Κεφάλαιο 16o (Παράρτημα VΙ) παρατίθενται συνημμένα και 

μερικά από τα πιστοποιητικά αειφορίας μερικών εκ των προαναφερόμενων 

επιχειρήσεων σχετικά με την παραγωγή και τη διακίνηση βιοκαυσίμων και 

βιορευστών, προϊόντων ενεργειακών καλλιεργειών. 

Επιπλέον επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση, τα βιορευστά από την αξιοποίηση  

των ενεργειακών φυτών, θα πληρούν τα κριτήρια όπως αναφέρονται στο Άρθρο 20 

του Ν. 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/30-03-2012) [i]«Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων 

και Βιορευστών» (Άρθρο 7β της Οδηγίας 98/70/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 

1 περίπτωση 6 της Οδηγίας 2009/30/ΕΚ) όπου αναφέρονται ενδεικτικά τα κάτωθι:  

 Ανεξαρτήτως του εάν οι πρώτες ύλες καλλιεργούνται εντός ή εκτός της 

επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ενέργεια από τα βιοκαύσιμα και τα 

βιορευστά λαμβάνεται υπόψη, για τους σκοπούς που αναφέρονται στις 

περιπτώσεις α', β' και γ' και στο άρθρο 15Β του ν. 3054/2002. 

 Δεν έχουν παραχθεί από πρώτες ύλες προερχόμενες από εδάφη με υψηλή αξία 

βιοποικιλότητας και ειδικό καθεστώς προστασίας, δηλαδή από εδάφη που είχαν 

έναν από τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς τον Ιανουάριο 2008 ή μετέπειτα, 

ανεξαρτήτως εάν τα εδάφη αυτά εξακολουθούν να έχουν αυτόν το 

χαρακτηρισμό. 

 Δεν έχουν παραχθεί από πρωτογενή δάση και άλλες δασώδεις εκτάσεις, ήτοι 

δάση και άλλες δασώδεις εκτάσεις γηγενών ειδών (όπως θαμνώνες), καθώς και 

αναδασωτέες εκτάσεις. 

 Δεν έχουν παραχθεί από περιοχές : 

 των οποίων η φύση έχει κηρυχθεί ως προστατευόμενη εκ του νόμου ή από 

τη σχετική αρμόδια αρχή, όπως οι περιοχές απόλυτης προστασίας της 

φύσης και οι περιοχές προστασίας της φύσης όπως ορίζονται με βάση τους 

νόμους 3937/2011 (Α' 60) και 1650/1986 (Α' 160) και με δεδομένο ότι 

έχουν οριοθετηθεί, 
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 για την προστασία σπάνιων, απειλούμενων ή υπό εξαφάνιση 

οικοσυστημάτων ή ειδών, αναγνωρισμένες από διεθνείς συμφωνίες ή 

περιλαμβανόμενες σε καταλόγους που καταρτίζονται από διακυβερνητικές 

οργανώσεις ή τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης και των 

Φυσικών Πόρων, με την επιφύλαξη της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ. 

 λειμώνες υψηλής βιοποικιλότητας (highly biodiverse grassland). 
 

 Δεν πρέπει να έχουν παραχθεί από πρώτες ύλες προερχόμενες από εκτάσεις 

υψηλών αποθεμάτων άνθρακα, δηλαδή από εκτάσεις που είχαν τον Ιανουάριο 

του έτους 2008 και δεν έχουν πλέον ένα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

 υγρότοποι (wetlands), δηλαδή εκτάσεις καλυπτόμενες ή κορεσμένες από 

νερό είτε μόνιμα είτε για σημαντικό μέρος του έτους, 

 συνεχώς δασωμένες περιοχές, δηλαδή εκτάσεις με επιφάνεια μεγαλύτερη 

από 1 εκτάριο, με δένδρα ύψους άνω των 5 μέτρων και με συγκόμωση 

μεγαλύτερη του 30%, ή με δένδρα που έχουν τη δυνατότητα να φθάσουν, 

επιτόπου, τα όρια αυτά, 

 εκτάσεις με επιφάνεια μεγαλύτερη από 1 εκτάριο, με δένδρα ύψους άνω 

των 5 μέτρων και με συγκόμωση μεταξύ 10% και 30%, ή με δένδρα που 

έχουν τη δυνατότητα να φθάσουν, επιτόπου. 

 Δεν πρέπει να παράγονται από πρώτες ύλες που προέρχονται από εκτάσεις που 

είχαν χαρακτηριστεί τυρφώνες τον Ιανουάριο του έτους 2008, εκτός εάν 

αποδειχτεί ότι η καλλιέργεια και η συγκομιδή της συγκεκριμένης πρώτης ύλης 

δεν συνεπάγεται την αποξήρανση προηγουμένως μη αποξηραμένου εδάφους.  

 

Επιπλέον, όσον αφορά τις επιπτώσεις των χρησιμοποιούμενων βιορευστών στις 

εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τη λειτουργία της μονάδας, εκφρασμένες σε 

γραμμάρια ισοδύναμου CO2 ανά MJ καυσίμου (gCO2eq/MJ) και συγκρινόμενες με τις 

αντίστοιχες από τη χρήση συμβατικών ορυκτών καυσίμων, ισχύουν τα εξής : 

Σύμφωνα με τα δεδομένα και τα τεχνικά στοιχεία της κατασκευάστριας εταιρείας 

(Deutz), για τον κινητήρα (BF8M1015CP)  που θα χρησιμοποιηθεί στο H/Z , με 

παροχή συμβατικού καυσίμου (diesel) σε συνθήκες λειτουργίας 100% φορτίου, η ροή 

καυσαερίων της ΜΕΚ είναι 6.012 m3/h. 

Η θερμική ενέργεια του καυσίμου που απαιτείται για τη συνεχή λειτουργία της 

μηχανής σε 1 h είναι : 

Απαιτούμενη θερμική ενέργεια καυσίμου = 

= Παροχή καυσίμου * Θερμογόνο Δύναμη καυσίμου * Μηχανική ισχύς 

=  0,224 Kg/KWh * 42,7 ΜJ/Kg * (400,00 kW / 0,947)= 4.040,04 MJ/h 

όπου 0,947 ο βαθμός απόδοσης της γεννήτριας (n=94.7%). 
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Όπως θα περιγραφεί αναλυτικότερα σε επόμενες ενότητες (§ 9.10.2 &  § 6.5.1), 

η στοιχειομετρική ποσότητα του παραγόμενου κατά την καύση CO2 είναι 1,419 

Nm3/Kgκαυσίμου και του συνόλου των καυσαερίων (CO2, SO2, N2, H2, O2) 16,88 

Nm3/Kgκαυσίμου, κατά την πλήρη στοιχειομετρική καύση του καυσίμου στην Μ.Ε.Κ. σε 

συνθήκες με περίσσεια αέρα καύσης περιεκτικότητας 8,87% σε O2  όπως 

υπολογίστηκε.  

Κατά συνέπεια  το ποσοστό του CO2 στα παραγόμενα καυσαέρια που εξέρχονται 

από τον κινητήρα είναι: 

  

Ποσοστό CO2 στα καυσαέρια = 1,419 / 16,88 = 0,0841 ή 8,41% 
 

το οποίο αντιστοιχεί σε ροή εκπομπής    

6.012 m3/h * 0,0841 = 505,61  m3/h CΟ2  ή  505,61 * 0,63 = 303,37 Kg/h CΟ2 

(όπου 0,63 είναι το ειδικό βάρος του CΟ2 στoυς 600 ºC).  
 

Συνεπώς οι ισοδύναμες εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου στα καυσαέρια 

εκφρασμένες ως  gCO2eq/MJ  από την καύση συμβατικού καυσίμου (diesel) είναι  
 

303,37 Kg/h / (4.040,04 MJ/h) = 75,09 gCO2eq/MJ   
 

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα του Παραρτήματος Β του Ν.4062/2012 (ΦΕΚ 

70/Α/30-03-2012)[i] σχετικά με τα «Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και 

Βιορευστών» (Μέρος Γ, παράγραφος 4), η μείωση των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου από τη καύση των βιορευστών είναι  
 

ΜΕΙΩΣΗ = (ΕF – EB) / ΕF 

όπου       EB = οι συνολικές εκπομπές από το βιορευστό  

      και  ΕF= οι συνολικές εκπομπές από το συγκριτικό ορυκτό καύσιμο (diesel). 
 

 

Από τα στοιχεία του τέταρτου πίνακα του Μέρους Δ του ανωτέρω παραρτήματος 

ως προς τις ισχύουσες συνολικές τυπικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά την 

οδό παραγωγής του βιορευστού (καλλιέργεια, επεξεργασία, μεταφορά, διανομή), 

ισχύει ότι για το κραμβέλαιο και το ηλιέλαιο (βασικές πρώτες ύλες βιορευστών)   είναι  

EB=35,0 gCO2eq/MJ και EB=29,0 gCO2eq/MJ αντίστοιχα. Οπότε, κατά τα διαστήματα 

στα οποία η μονάδα χρησιμοποιεί κραμβέλαιο ή ηλιέλαιο ως πρώτη ύλη έχουμε : 

ΜΕΙΩΣΗ(Α) = (ΕF – EB) / ΕF = (75,09 – 35,0) / 75,09 = 0,5339 ή 53,39% 

& 

ΜΕΙΩΣΗ(Β) = (ΕF – EB) / ΕF = (75,09 – 29,0) / 75,09 = 0,6138 ή 61,38% 
 

 

δηλαδή κατά τη χρήση κραμβελαίου ή ηλιελαίου ως καύσιμα στην Μ.Ε.Κ. του 

σταθμού, τα οποία θα είναι οι κύριες Α’-ύλες βιορευστών της μονάδας, 

επιτυγχάνεται μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 53,39 % 

και 61,38% αντίστοιχα. 



 

 

M.Π.Ε. «ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ» - Θέση «Γκοτζιά Μπαγλάρ», Δ/Ε Μακρυχωρίου, Δήμου Τεμπών   Σελίδα 67 

 

Συνεπώς, οι κύριες πρώτες ύλες βιορευστών που θα προμηθεύεται και με τις 

οποίες θα λειτουργεί η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής, ανταποκρίνονται και είναι 

απόλυτα συμβατές με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Β του Ν.4062/2012 (ΦΕΚ 

70/Α/30-03-2012)[i] σχετικά με τα «Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και 

Βιορευστών», σύμφωνα με τα οποία η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

που επιτυγχάνεται με τη χρήση βιορευστών για ηλεκτροπαραγωγή, πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 35% και τουλάχιστον 50% από την 1η Ιανουαρίου 2017,  όπως 

φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 6.1.1.: Μείωση  εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τη λειτουργία του σταθμού 

ηλεκτροπαραγωγής με καύση βιορευστών  - Συμβατότητα χρήσης Α’-υλών βιορευστών της 

μονάδας με τις απαιτήσεις των «Κριτηρίων Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών»  

(Ν.4062/2012 ΦΕΚ 70/Α/30-03-2012,  Παράρτημα Β – Πίνακας Α )[i]. 
 

 

Χρησιμοποιούμενο  

είδος Α’-ύλης  

βιορευστού 

μονάδας 

 

Ποσοστό Μείωσης  

Εκπομπών Αερίων  

Θερμοκηπίου  

 

ΠΟΣΟΣΤΟ  ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 

20-ΠΑΡΑΓΡ.2  

(Ν.4062, ΦΕΚ 70/Α /30-03-2012)[i]. 
 

κραμβέλαιο 
 

53,39 %  

>35 % 
 

>50 %   Από 01-01-2017  

Ηλιέλαιο 
 

61,38 % 

 

Επίσης, για την απόδειξη συμμόρφωσης με τα κριτήρια αειφορίας σύμφωνα και 

με τις διατάξεις της πρόσφατα εκδοθείσας σχετικής ΚΥΑ (οικ. 175700/16 «Σύστημα 

αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών» - ΦΕΚ 1212Β/26-4-2016), ο φορέας 

υλοποίησης του έργου θα ζητάει και θα παραλαμβάνει από τον πιστοποιημένο 

προμηθευτή,  βεβαίωση συμμόρφωσης με τα κριτήρια αειφορίας για κάθε αποστολή 

και παραλαβή ποσότητας βιορευστών που θα χρησιμοποιηθούν για τη λειτουργία των 

μονάδων.  

Η βεβαίωση θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία : 
 

α)  Διακριτό αριθμό. 

β)  Ημερομηνία έκδοσης. 

γ)  Επωνυμία του πωλητή. 

δ)  Επωνυμία του αγοραστή. 

ε)  Την ονομασία του συστήματος απόδειξης τήρησης κριτηρίων αειφορίας του 

πωλητή. 

στ)  Είδος προϊόντος που παραδίδεται με την αποστολή (είδος βιορευστού). 

ζ) Ποσότητα αειφόρου βιορευστού ανά πρώτη ύλη, εκφρασμένη σε μετρικούς 

τόνους. 

η)  Τόπο καλλιέργειας των πρώτων υλών ή τόπο προέλευσης των πρώτων υλών 

(π.χ.  «Ελλάδα» ή «εντός ΕΕ» ή «εκτός ΕΕ»).  

θ)  Υπολογισμό εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 

4062/2012. 
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Ο φορέας υλοποίησης του έργου υποχρεούται να διατηρεί αρχείο με τα ανωτέρω 

αποδεικτικά στοιχεία τουλάχιστον για πέντε (5) έτη, και να διατίθενται ανά πάσα σε 

στιγμή για έλεγχο, εφόσον αυτό ζητηθεί από την αρμόδια αρχή. 

 

 

6.2 Αναλυτική περιγραφή κύριων, βοηθητικών και υποστηρικτικών 

εγκαταστάσεων και έργων 
 

Τα κύρια έργα που θα πραγματοποιηθούν για την κατασκευή και λειτουργία του 

σταθμού είναι τα εξής : 
 

 Έργα πολιτικού μηχανικού (διαμόρφωση γηπέδου και κατασκευή δαπέδου 

τοποθέτησης container στέγασης εξοπλισμού του Η/Ζ και βοηθητικών 

διατάξεων).  

 Εγκατάσταση βασικού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του σταθμού (Η/Ζ, 

δεξαμενές αποθήκευσης πρώτης ύλης, υποσταθμός Μ.Τ.). 

 

Τα βοηθητικά και συνοδά έργα που θα πραγματοποιηθούν για την κατασκευή και 

λειτουργία του σταθμού είναι τα εξής : 
 

 Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου (εκσκαφές-επιχωματώσεις, 

τσιμεντοστρώσεις δαπέδων, σημάνσεις, δενδροφυτεύσεις κ.λπ.). 

 Εγκατάσταση βοηθητικού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού σταθμού 

(πίνακες διανομής, αυτοματισμοί, εξαερισμός χώρων, φωτισμός, συστήματα  

ελέγχου και προστασίας, κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης CCTV, alarm, 

πυρασφάλεια). 

 Εργασίες κατασκευής δικτύου διασύνδεσης του σταθμού με το ηλεκτρικό 

σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

6.3 Περιγραφή εργασιών. 

6.3.1 Τεχνική περιγραφή έργων.  
 

Το σύνολο του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του εξεταζόμενου σταθμού 

θα εγκατασταθεί εντός 7 προκατασκευασμένων οικίσκων αποτελούμενα από 

κλασσικά μεταλλικά Container μεταφοράς (20ft) τα οποία θα ηχομονωθούν 

καταλλήλως, διαστάσεων 5,90 m x 2,35 m x 2,4 m (ύψος). Το μεταλλικό 

περίβλημα των container θα είναι γαλβανισµένο και θα περιέχει εσωτερικά ισχυρή 

μόνωση πολυουρεθάνης πάχους 50 mm ακόµα και στις πόρτες του που θα είναι 

μεταλλικές βαρέως τύπου. 
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Εικόνα 6.3.1: Τυπικές διαστάσεις container στέγασης εξοπλισμού μονάδας. 
 

 
Εικόνα 6.3.2: Τυπική απεικόνιση container στέγασης εξοπλισμού μονάδας. 
 

 

Η έδραση των οικίσκων θα γίνει επί βάσης, κατασκευασµένης από οπλισµένο 

(σχάρα Τ 188) σκυρόδεµα. Το ελάχιστο πάχος της βάσης έδρασης είναι 0,20 

m. Η άνω επιφάνεια της βάσης θα διαθέτει κλίση της τάξης του 2 % 

προκειµένου να επιτυγχάνεται η απορροή των όµβριων υδάτων. Επάνω στην ίδια 

βάση θα τοποθετηθεί και το μεταλλικό container (20ft), διαστάσεων 5,90m x 2,35m 

x 2,40m (ύψος), στο οποίο θα βρίσκεται : 

 

1. Ο χώρος της τουαλέτας προσωπικού συνολικού εμβαδού 3,47m2   

2. Ο χώρος αποθήκευσης των κυτίων απορροφητικών υλικών και των 

αναλωσίμων του Η/Ζ (φίλτρα καυσίμου, φίλτρα λαδιού, λιπαντικά και 

αναγκαία εργαλεία) καθώς της προσωρινής αποθήκευσης των συσκευασιών 

biochar, συνολικού εμβαδού 10,40m2  
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΙΣΚΩΝ 
 

α/α Περιγραφή τύπος Εξοπλισμός εντός container Ποσότητα 

1 CONTAINER εξοπλισμού (C1) Η/Ζ, μονάδα διήθησης-καθαρισμού ελαίου, 

φίλτρα καυσίμου, πίνακες χειρισμού - 

ελέγχου, αυτοματισμοί, ηλεκτρικοί πίνακες 

τροφοδοσίας, μεταλλικές δεξαμενές διπλού 

τοιχώματος ημερήσιας κατανάλωσης & 

βιοντίζελ, 

 

2 

2 Δεξαμενές αποθήκευσης 

βιορευστών (C2) 

Μεταλλικές δεξαμενές διπλού τοιχώματος 
 

3 

3 Υποσταθμός (C3) Μ/Σ 0,4kV/20kV-630kVA, πεδία Χ.Τ.& Μ.Τ. 
 

1 

 

4 

 

Αποθήκη αναλωσίμων – 

συσκευασιών bioshar (C4) 

Συσκευασίες αποθήκευσης biochar, 

στεγανά βαρέλια προσωρινής 

αποθήκευσης αποβλήτων απορροφητικών 

υλικών, φίλτρα καυσίμου, φίλτρα λαδιού, 

λιπαντικά εργαλεία, διάφορα αναλώσιμα 

3/4 

5 Τουαλέτα προσωπικού (C4) Χημική τουαλέτα 
 

1/4 

 

6.3.2 Συνδέσεις με οδικό δίκτυο και δίκτυα υποδομών. 
 

Η πρόσβαση στην περιοχή, για την εγκατάσταση του σταθμού, θα γίνει μέσω του 

υφιστάμενου ασφαλτοστρωμένου επαρχιακού οδικού δικτύου της περιοχής και μέσω 

του αγροτικού δρόμου  ο οποίος συνορεύει  με το αγροτεμάχιο. Ως εκ τούτου δεν 

κρίνεται απαραίτητη η εκτέλεση έργων οδοποιίας ή άλλων συνοδών έργων. 

Ο σταθμός θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής και θα είναι 

διασυνδεδεμένος με το υπάρχον δίκτυο μέσης τάσης (Μ.Τ.) της Δ.Ε.Η στην περιοχή 

(Γραμμή Μεταφοράς Μέσης Τάσης τύπου ACRS-95), στο οποίο και θα διοχετεύεται η 

παραγόμενη ενέργεια. Το ακριβές σημείο σύνδεσης, ο τρόπος και οι απαραίτητες 

μετρητικές διατάξεις με τις απαραίτητες ρυθμίσεις τους θα καθοριστούν επακριβώς 

σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας του ΔΕΔΔΗΕ, όπως ρητά θα 

αναφέρονται στην αντίστοιχη έκδοση της Προσφοράς των Όρων  Σύνδεσης του 

σταθμού από τον Διαχειριστή του Δικτύου. 

 

6.3.3 Χώροι στάθμευσης. 
 

 

Λόγω της θέσης (αγροτική περιοχή) και του μεγέθους του οικοπέδου 

εγκατάστασης του σταθμού (8.125,00 m2), δεν επιβαρύνονται ούτε και απαιτούνται 

νέοι χώροι στάθμευσης για τις ανάγκες και την εξυπηρέτηση των οχημάτων, τόσο 

κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη λειτουργία του έργου. Στον ακάλυπτο 

χώρο του γηπέδου προβλέπονται χώροι στάθμευσης για τις ανάγκες λειτουργίας της 

μονάδας. 



 

 

M.Π.Ε. «ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ» - Θέση «Γκοτζιά Μπαγλάρ», Δ/Ε Μακρυχωρίου, Δήμου Τεμπών   Σελίδα 71 

 

6.3.4 Τεχνική περιγραφή και σχετικό διάγραμμα μηχανολογικών 

εγκαταστάσεων. 
 

Ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής με καύση βιορευστών, θα αποτελείται από το 

βπαρακάτω βασικό εξοπλισμό: 

 Ένα (1) ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (H/Z) της εταιρείας AGG Power 

αποτελούμενο από μία εμβολοφόρο μονάδα εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) DEUTZ 

& μία ηλεκτρογεννήτρια NIDEC-LEROY SOMER. 

 Μονάδα διήθησης-καθαρισμού ελαίου 

 Δεξαμενές  αποθήκευσης  βιορευστών 

 Φίλτρα καυσίμου. 

 Σύστημα επιλλεκτικής καταλυτικής αναγωγής (S.C.R.) 

 Πίνακες Χ.Τ. – Αυτοματισμοί 

 Μετασχηματιστής ανύψωσης τάσης 0,4kV/20kV. 

 

Βασικός Η/Μ εξοπλισμός. 
 

 Κινητήρας  DEUTZ BFM1015CP SVO ( Straight Vegetable Oil).   
 

Στο εξεταζόμενο έργο, η μονάδα κίνησης της ηλεκτρογεννήτριας, βασίζεται σε 

κινητήρα diesel ακολουθώντας την βασική  σχεδιαστική αρχή των μηχανών diesel 

(κύκλος Diesel) προορισμένων για καύση ελαφρού ή βαρέως τύπου καυσίμου(HFO), 

οποίος όμως με τις κατάλληλες προσθήκες είναι σε θέση να χρησιμοποιεί καύσιμα 

πολλαπλασίου ιξώδους (όπως συμβαίνει και με τις μηχανές HFO).  

Στην αρχική φάση της εκκίνησης, χρησιμοποιεί καύσιμο βιοντίζελ, μέσω μίας 

μικρής αποθηκευτικής δεξαμενής (tankfuel), προκειμένου ο κινητήρας να αποκτήσει 

την κανονική θερμοκρασία λειτουργίας. Το βιοντίζελ, που εντάσσεται και αυτό στα 

βιοκαύσιμα, χρησιμοποιείται ως υποβοήθημα για την εκκίνηση του κινητήρα όταν 

αυτός έχει παύσει να λειτουργεί για μία ώρα και πλέον, έχοντας ψυχθεί αρκετά. Τα 

φυτικά έλαια λόγω υψηλής πυκνότητας δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν από το 

σύστημα έγχυσης καυσίμου κατά την εκκίνηση του κινητήρα, οπότε για τον λόγο αυτό 

επιλέχθηκε το βιοντίζελ όντας και αυτό ένα απόλυτα περιβαλλοντικά φιλικά προϊόν.  

Ο κινητήρας συνοδεύεται από επιπλέον εξοπλισμό, προκειμένου να φιλτράρει 

κατάλληλα και να μεταβάλει ελεγχόμενα το ιξώδες και την παροχή του καυσίμου 

στους θαλάμους καύσης. 

Όλα τα στρεφόμενα μέρη του κινητήρα (ιμάντες, τροχαλίες, ανεμιστήρας) είναι 

καλυμμένα προσφέροντας απόλυτη ασφάλεια στους χρήστες κατά τα πρότυπα CE. Οι 

κύλινδροι είναι αφαιρετού υγρού τύπου, σκληρυσμένοι με θερμική κατεργασία. 

Στην περίπτωση του εξεταζόμενου σταθμού καύσης βιορευστών, στo Η/Ζ θα 

χρησιμοποιηθεί κινητήρας της εταιρείας DEUTZ, μία εταιρεία με μακρόχρονη εμπειρία 

στην χρήση ανάλογων έργων. H προμηθεύτρια εταιρεία πιστοποιεί πως ο κινητήρας 
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είναι σχεδιασμένος για να εργαστεί σύμφωνα με το Θερμικό Κύκλο του Diesel δηλαδή, 

από τη θερμότητα που παράγεται στη συμπίεση του fuel-air μίγματος. Συνεπώς  οι 

μηχανές αυτές μπορούν να εργαστούν χρησιμοποιώντας ρευστά καύσιμα που 

πληρούν αυτές τις απαιτήσεις.  
 

 
 

Εικόνα 6.3.4.1: Εμβολοφόρος μονάδα εσωτερικής καύσης (Μ.Ε.Κ.) (Κινητήρας) 
 

 

 Ο κινητήρας DEUTZ τύπου BF8M1015CP που θα χρησιμοποιηθεί στο 

εξεταζόμενο έργο, είναι σχεδιασμένος για μακρόχρονη αξιόπιστη λειτουργία. Τα 

στάνταρ χαρακτηριστικά σχεδιασμού του και το πολύ ανθεκτικό μπλοκ του κινητήρα, 

εξασφαλίζουν απρόσκοπτη λειτουργία και μακρά και ασφαλή διαστήματα συνεχούς και 

αδιάλειπτης λειτουργίας. 

Τα φυτικά έλαια που θα χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα στη μονάδα, θα πληρούν 

τις παρακάτω προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις της προμηθεύτριας εταιρείας 

της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (DIN 51605),  όπως 

φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 6.3.4.1: Προδιαγραφές  καυσίμων φυτικών ελαίων. (DEUTZ) 
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 Γεννήτρια LSA 47.2 L9/4P  
 

Ο κινητήρας μεταφέρει την παραγόμενη μηχανική ισχύ σε σύγχρονη τριφασική 

ηλεκτρογεννήτρια. Στην προκειμένη περίπτωση, η χρησιμοποιούμενη 

ηλεκτρογεννήτρια της εταιρείας NIDEC-LEROY SOMER τύπος LSA 47.2 L9, φέρει 4 

πόλους, έτσι ώστε η ονομαστική ταχύτητα περιστροφής να προσδιορίζεται στις 1500 

στροφές ανά λεπτό (rpm) για συχνότητα 50 Ηz. Στην περιοχή αυτή, έως και τις 1800 

στροφές ανά λεπτό, αποδίδουν οι περισσότεροι κινητήρες εσωτερικής καύσης την 

μέγιστη ροπή στρέψης, και κατά συνέπεια αποδίδουν την ισχύ με τον οικονομικότερο  

δυνατό τρόπο. Στην περιοχή αυτή με λίγα λόγια ελαχιστοποιείται η ειδική κατανάλωση 

καυσίμου, η οποία συνήθως δίδεται σε γραμμάρια καυσίμου ανά παραγόμενη 

κιλοβατώρα.  

Στην ίδια περιοχή όμως, μεταβάλλεται και ο βαθμός απόδοσης της 

ηλεκτρογεννήτριας, και μάλιστα σε συνάρτηση με τον βαθμό φόρτισης αυτής, ως 

ποσοστό επί της ονομαστικής της ισχύος. 

Σχεδιαστικά, αλλά και στη συνέχεια πειραματικά, υπάρχει η δυνατότητα της 

μείωσης της ειδικής κατανάλωσης, αυξομειώνοντας τις παραμέτρους λειτουργίας, έτσι 

ώστε συνδυαστικά να προκύψει ο μέγιστος βαθμός απόδοσης του συστήματος 

παραγωγής ενέργειας. 

 Η προστασία του ζεύγους ΜΕΚ – ηλεκτρογεννήτριας, μαζί με τον υπόλοιπο 

συνοδευτικό εξοπλισμό των αυτοματισμών, των φίλτρων, των συσσωρευτών κ.λπ., 

επιτυγχάνεται με την τοποθέτησή τους μέσα σε κάλυμμα υλοποιημένο από 

ηλεκτροστατικά βαμμένα χαλυβδόφυλλα, τα οποία φέρουν ηχομονωτική επίστρωση. 

Αυτός ο τύπος ηχομόνωσης είναι άκαυστος και δε χάνει τις ιδιότητές του σε 

περιβάλλον υψηλής θερμοκρασίας, δεν επηρεάζεται από την υγρασία και παρουσιάζει 

υψηλή αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία και τις αναθυμιάσεις του κινητήρα. 
 

 
Εικόνα 6.3.4.2: Γεννήτρια ηλεκτροπαραγωγής μονάδας.[xi] 

 

Η εξάτμιση που περικλείεται είναι τύπου residential (οικιστικών περιοχών), 

ειδική για κατοικημένες περιοχές, μεγάλης ηχομονωτικής ικανότητας. Με τη βοήθεια 

του προαναφερόμενου εξοπλισμού εξασφαλίζεται στάθμη θορύβου μικρότερη ή ίση 

των 55 dΒ(A) στα 7m με ανοχή ±3%. 



 

 

M.Π.Ε. «ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ» - Θέση «Γκοτζιά Μπαγλάρ», Δ/Ε Μακρυχωρίου, Δήμου Τεμπών   Σελίδα 74 

 

To ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος που θα εγκατασταθεί στη μονάδα είναι της 

εταιρείας ΑGG Power, τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του οποίου είναι τα εξής: 
 

Βασικά Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους AGG Power. 
 

Engine type DEUTZ    BF8M1015CP 

No of cylinders 8 

Combustion air inlet flow rate m3/h 2.002 

Fuel Consumption 100% load  gr/KWh 224 

Max. exhaust gas temperature  oC 600 

Exhaust gas flow rate m3/h 6.012 

Power output (100% load) KW 400  

Generator type NIDEC-LEROY SOMER  LSA 47.2 L9, 

Power output (Max) Efficiency 94,7 % KW 400 KWe 

Frequency Hz 50 

Voltage V 400 

Speed rpm 1500 

 

 Moνάδα διήθησης-καθαρισμού παχύρευστου ελαίου  
 

Τα φυτικά έλαια, προκειμένου να εισέλθουν στον κινητήρα  εσωτερικής 

καύσης, μέσω συστήματος φυγοκεντρικού διαχωρισμού, υφίστανται φίλτρανση για 

την αφαίρεση ξένων σωμάτων ή νερού, όπως επίσης θερμική προ-επεξεργασία, η 

οποία συνίσταται σε αύξηση της θερμοκρασίας αυτών, προκειμένου να μειωθεί το 

ιξώδες, και ως εκ τούτου να αυξηθεί η ρευστότητα αυτών, ώστε να διέλθουν με 

ευκολία  από τα διάφορα μηχανικά μέρη όπως είναι τα φίλτρα, η αντλία καυσίμου και 

οι εγχυτήρες (μπεκ) πρώτου εισέλθουν στους θαλάμους καύσεως του κινητήρα.  
   

 
Εικόνα 6.3.4.3: Διάταξη διήθησης - καθαρισμού 
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Επιπλέον το προμηθευόμενο παραγόμενο ρευστό προϊόν της πυρόλυσης, 

αποτελεί ένα μείγμα προσμίξεων, το οποίο για να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο, πρέπει 

να υποστεί διαδικασία προ-επεξεργασίας. Έτσι οδηγείται σε κατάλληλη διάταξη 

διήθησης-καθαρισμού και απαλλαγής των στερεών προσμίξεων από το υγρό προϊόν. 

Πρόκειται για μια κατακόρυφη πολυστρωματική διάταξη διήθησης αποτελούμενη από 

πορώδες μέσα -φίλτρα καθαρισμού. 

Οι φυγοκεντρικοί διαχωριστές με δοχείο βασίζονται κατά κανόνα στην 

τεχνολογία οριζόντιου διαχωρισμού μέσω  της υψηλής ταχύτητας περιστροφής. Λόγω 

της φυγόκεντρου δύναμης στους διαχωριστήρες, τα υγρά/σωματίδια με τη 

μεγαλύτερη πυκνότητα συγκεντρώνονται στην εξωτερική περιφέρεια του μπολ του 

διαχωριστήρα. Και τα δύο υγρά εκκενώνονται μέσω ξεχωριστών εξόδων. 

Η διαδικασία της προ-επεξεργασίας αφαιρεί τις ακαθαρσίες από την πρώτη ύλη 

φυτικών ελαίων. Οι διαχωριστές υψηλής ταχύτητας, οι αναμείκτες και οι εναλλάκτες 

θερμότητας χρησιμοποιούνται σε αυτό το στάδιο. 
 

Τα τεχνικά φυλλάδια του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη του 

σταθμού καύσης βιορευστών, επισυνάπτονται στο Κεφάλαιο 16ο (Παραρτήματα), της 

παρούσας μελέτης.  

Ακολουθεί πίνακας με το βασικό Η/Μ εξοπλισμό του σταθμού και τα κύρια 

χαρακτηριστικά αυτού. 
 

Πίνακας βασικού Η/Μ εξοπλισμού σταθμού καύσης βιορευστών. 
 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ /  

ΤΕΧΝ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

ΤΕΜ. 

IΣΧΥΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

(kW) 

Η/Ζ  VIOSYS GENSET 4,35 m x 1,80 m x 2,32 m  

/ 400KWe 

1 - 

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ Μ.Τ. 0.4/20 KV 5,90 m x 2,35 m x 2,4 m  

/ 630kVA 

 

1 

 

3,0 

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΗΘΗΣΗΣ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΡΕΥΣΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ 

 

2,75 m x 1,91 m x 2,14 m 

 

set 

 

 5,0  

ΑΝΤΛΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  ΝΕΡΟΥ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ 

 

Qmax = 16,5 m3/h 

 

1 

 

1,1  

ΑΝΤΛΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  ΒΙΟΡΕΥΣΤΩΝ Qmax = 1,7 m3/h 2 2 x 0,6 = 1,2 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ 

 CCTV, ALARM,  

CONTROL ROOM 

 

set 

 

 0,2  

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

ΒΙΟΡΕΥΣΤΩΝ 

W: 2,12m  x  L: 5,7m x Η: 2,2m 

(εσωτερικές διαστάσεις) 

 

3 

 

- 

ΔΕΞΑΜΕΝEΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

W: 1,5m  x  L: 1,5m x Η: 1,5m 

(εσωτερικές διαστάσεις) 

 

2 

 

- 

ΔΕΞΑΜΕΝH ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ  

WOOD VINEGAR 

 

Φ 3,30 m x  2,55 m 

 

1 

 

- 

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ BIOCHAR   2,0 m x  2,0 m x 2,0 m 1 - 
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6.3.5 Συνολική εκτίμηση της επιφάνειας του εδάφους που 

καταλαμβάνεται, καθώς και κατανομή της κατάληψης ανά 

επιμέρους έργο ή χρήση. 
 

Η συνολική επιφάνεια του εδάφους που καταλαμβάνεται κατά την εγκατάσταση 

και λειτουργία του σταθμού, εκτιμάται περίπου σε 450,00 m2, από το σύνολο των 

8.125,00 m2 του εκμισθωμένου τμήματος του οικοπέδου. 
 

Πιο συγκεκριμένα : 

 Container εξοπλισμού  :          27,70 m2 

 Χώρος δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμου (φυτικού ελαίου) :   41,60 m2 

 Υποσταθμός Μ.Τ. :          13,87 m2 

 Οικίσκος προσωπικού (wc):          3,47 m2 

 Αποθήκη αναλωσίμων / συσκευασιών biochar:     10,40 m2 

 Χώρος δεξαμενής αποθήκευσης wood vinegar :      8,55 m2  

 Χώρος δεξαμενής αποθήκευσης biochar :      4,00 m2  

 Περιβάλλων χώρος διακίνησης φορτηγών οχημάτων :        340,41 m2 

 

 

6.4  Φάση κατασκευής. 

 

6.4.1 Προγραμματισμός και χρονοδιάγραμμα επιμέρους εργασιών και 

σταδίων κατασκευής. 
 

Η φάση κατασκευής του έργου περιλαμβάνει τα κάτωθι στάδια: 
 

 Έργα πολιτικού μηχανικού (διαμόρφωση γηπέδου και κατασκευή δαπέδου 

τοποθέτησης container στέγασης εξοπλισμού  Η/Ζ και βοηθητικών διατάξεων).  

 Εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, 

δεξαμενές αποθήκευσης πρώτης ύλης, μονάδα διήθησης, μετασχηματιστής, 

πίνακες διανομής, αυτοματισμοί, συσκευές ελέγχου και παρακολούθησης, 

σύστημα γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας) και έργα διασύνδεσης με το 

δίκτυο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διαχειριστή του δικτύου. 

 Διασύνδεση σταθμού με το ηλεκτρικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

 Δοκιμαστική περίοδος λειτουργίας. 

 Αποκατάσταση και προστασία περιβάλλοντος (τελική διαμόρφωση χώρου 

σταθμού, δενδροφύτευση, περίφραξη, φωτισμός κ.λπ.). 
 

Η χρονική διάρκεια κατασκευής του έργου εκτιμάται σε 6 μήνες, όπως φαίνεται 

και στον πίνακα που ακολουθεί. 
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Πίνακας 6.4.1 Εκτιμώμενη χρονική διάρκεια κατασκευής του έργου. 
 

                                              Μήνες 

Στάδια κατασκευής έργου 

 

1ος 

 

2ος 

 

3ος 

 

4ος 

 

5ος 

 

6ος 

Έργα πολιτικού μηχανικού       

Εγκατάσταση Η/Μ Εξοπλισμού       

Διασύνδεση σταθμού       

Δοκιμαστική περίοδος λειτουργίας       

Αποκατάσταση και προστασία περιβάλλοντος       

 

6.4.2 Επιμέρους τεχνικά έργα του βασικού έργου. 
 

Για τη διαμόρφωση του προτεινόμενου γηπέδου δε θα απαιτηθούν εκτεταμένες 

χωματουργικές εργασίες διαμορφώσεων. 

Ο υποσταθμός ανύψωσης της τάσης (μετασχηματιστής 630 kVA και Πεδία Μέσης 

Τάσης) θα τοποθετηθεί εντός προκατασκευασμένου οικίσκου (τύπου container) με 

όλα τα αναγκαία υποσυστήματα για τη λειτουργία τους. Ο διαμορφωμένος υπαίθριος 

οικίσκος του Υ/Σ, θα αποτελείται  από τρεις επισκέψιμους χώρους : 
 

1. Χώρος  Μέσης Τάσης Άφιξης - Αναχώρησης 20 kV. 

2. Χώρος Μετασχηματιστή 630 kVA (Ελαίου). 

3. Χώρος Χαμηλής Τάσης 0,4kV. 
 

Το περίβλημα των Υ/Σ θα είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένη λαμαρίνα με 

πάχος 2mm. Η μεταλλική βάση θα είναι κατασκευασμένη από Π 80mm. Η κατασκευή 

του Υ/Σ θα είναι ικανή να αντέχει το βάρος όλου του εξοπλισμού. Ο Υ/Σ θα διαθέτει 

ισχυρή μόνωση πολυουρεθάνης 50mm ακόμα και στις πόρτες του που θα είναι 

αλουμινίου βαρέως τύπου. 

 

6.4.3 Υποστηρικτικές εγκαταστάσεις της κατασκευής. 
 

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, υλικά επίχωσης θα αποτελέσουν τα υλικά των 

εκσκαφών. Τυχόν πλεονάζοντα αδρανή υλικά εκσκαφών θα διατεθούν σε εγκεκριμένο 

χώρο διάθεσης σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, όπως είναι ο 

ΧΥΤΑ ή οποιοσδήποτε άλλος νόμιμος χώρος υποδειχθεί από το Δήμο (υφιστάμενος 

δανειοθάλαμος, ανενεργό λατομείο κλπ). 

Κατά τη φάση κατασκευής, θα τοποθετηθούν και θα ενσωματωθούν όλα τα 

απαιτούμενα μέσα πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, καθώς και όλα τα συστήματα αυτοματισμών παρακολούθησης, ελέγχου και 

προστασίας για την αδιάλειπτη και ασφαλή λειτουργία τόσο του συνόλου των 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων όσο και του προσωπικού, σύμφωνα με τους 

ισχύοντες κανονισμούς (αυτοματισμοί ελέγχου και προστασίας, κλειστό κύκλωμα 

παρακολούθησης CCTV, alarm κ.λπ.). 



 

 

M.Π.Ε. «ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ» - Θέση «Γκοτζιά Μπαγλάρ», Δ/Ε Μακρυχωρίου, Δήμου Τεμπών   Σελίδα 78 

 

Επιπροσθέτως θα πρέπει να εγκατασταθεί κατάλληλο σύστημα εξαερισμού στους 

κλειστούς χώρους ώστε να ανανεώνεται ο αέρας των οικίσκων, προς αποφυγή 

οποιουδήποτε φαινομένου τυχόν σκόνης, οσμών και αναθυμιάσεων και να 

εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγιεινή των εργαζομένων. Επίσης, θα γίνει σήμανση 

των λειτουργιών που θα αφορά στην εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας των χρηστών 

στους υπαίθριους και στεγασμένους χώρους, όπου με την έννοια χρήστες εννοούνται 

τόσο το προσωπικό όσο και οι εν γένει επισκέπτες, οι εργαζόμενοι, κ.λπ.  

Ειδικά στον περιβάλλοντα χώρο θα τοποθετηθούν όλες οι απαιτούμενες 

κατευθυντήριες και ενημερωτικές πινακίδες για τις εισόδους, εξόδους και γενικά τη 

ρύθμιση της κυκλοφορίας. Οι πινακίδες θα είναι ηλεκτροστατικά χρωματισμένες και 

θα έχουν αυτοκόλλητα γράμματα. Όλα τα υλικά θα αντέχουν στην ηλιακή 

ακτινοβολία και στις συνθήκες του περιβάλλοντος. H τοποθέτησή τους θα γίνει με 

ανοξείδωτες βίδες και στηρίγματα σε ειδικούς γαλβανισμένους σιδερένιους στύλους ή 

στύλους από οπλισμένο σκυρόδεμα ή πάνω σε τοίχους ανάλογα με τον χώρο και την 

αισθητική των κατασκευών. Ειδικές ενημερωτικές πινακίδες θα τοποθετηθούν σε 

κατάλληλα σημεία, όπου σε κάτοψη του ευρύτερου χώρου θα σημειώνεται η εκάστοτε 

συγκεκριμένη θέση. 

Γενικά στόχος είναι οι κατά το δυνατόν λιγότερες επεμβάσεις στο οικόπεδο με 

σκοπό την εύκολη αποσυναρμολόγηση του εργοστασίου στην 20ετία οπότε λήγει και 

η σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο της Δ.Ε.Η.  

 

6.4.4 Αναγκαία υλικά κατασκευής. 
 

Για τις δομικές κατασκευές του σταθμού, εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν, περίπου: 

 ≈ 100 m3 οπλισμένου σκυροδέματος, 

 7 οικίσκοι 

 ≈ 200 m3 ασφαλτοτάπητας ή κυβόλιθους 

  300 m περίφραξη (600 m2 δομικό πλέγμα περίφραξης) 

 Υδραυλικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός. 
 

Τα υλικά αυτά θα προμηθευθούν από την εγχώρια αγορά της ευρύτερης περιοχής, 

σύμφωνα και με τις προσφορές που θα υπάρξουν. 

 

 

6.4.5 Εκροές υγρών αποβλήτων – Τρόποι διαχείρισης & διάθεσης. 
 

Οι εκροές υγρών αποβλήτων κατά τη φάση κατασκευής του έργου, θα είναι 

αστικά απόβλητα του προσωπικού και τυχόν υγρά απόβλητα από την συντήρηση 

μηχανημάτων. Οι αναμενόμενες ποσότητες δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν αλλά 

θα είναι μικρές.  
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Για την αντιμετώπιση των υγρών αποβλήτων (αστικών λυμάτων), τα οποία θα 

προέρχονται από το προσωπικό του εργοταξίου, θα τοποθετηθεί στο χώρο του 

σταθμού κινητή χημική τουαλέτα. Η αλλαγή της δεξαμενής της τουαλέτας θα γίνεται 

με κατάλληλο βυτίο μεταφοράς βοθρολυμάτων. 

Για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών που προέρχονται από τυχαία 

περιστατικά, όπως διαρροές οχημάτων και μηχανημάτων από βλάβη ή αμέλεια, θα 

υπάρχουν στο χώρο του εργοταξίου προσροφητικά/απορροφητικά υλικά όπως άμμος, 

ροκανίδι ή ειδικός τύπος γεωϋφάσματος, για την έγκαιρη και αποτελεσματική 

αντιμετώπισή τους και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου διασποράς τους. Η διαχείριση 

των προσροφητικών υλικών θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

6.4.6 Πλεονάζοντα ή άχρηστα υλικά ή στερεά απόβλητα που θα 

παραχθούν. 
 

Τυχόν μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα που δύναται να δημιουργηθούν στη φάση 

κατασκευής (απόβλητα εκσκαφών, απόβλητα συσκευασιών), θα οδηγούνται μετά από 

συνεννόηση με τις Αρμόδιες Αρχές του Δήμου Τεμπών σε εγκεκριμένο για το σκοπό 

αυτό χώρο διάθεσης.  

Η συλλογή των απορριμμάτων αστικού τύπου (μη επικινδύνων), θα γίνεται σε 

πλαστικές σακούλες, οι οποίες θα απορρίπτονται στους κάδους προσωρινής 

αποθήκευσης του φορέα διαχείρισης (Δήμος), ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την 

αποκομιδή τους. Τυχόν παραπροϊόντα από τις λοιπές εργασίες (ρετάλια αλουμινίου, 

σιδήρου, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός) θα μεταφέρονται από αδειοδοτημένες εταιρείες 

προς ανακύκλωση αντίστοιχα στους υφιστάμενους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης 

απορριμμάτων. 

Τα κύρια πλεονάζοντα άχρηστα υλικά ή στερεά απόβλητα που θα παραχθούν, 

σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων, παρουσιάζονται στον πίνακα που 

ακολουθεί: 
 

Πίνακας 6.4.6: Κατάλογος παραγόμενων στερεών αποβλήτων κατά 

       τη φάση κατασκευής του έργου. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

EKA 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΑ ΕΙΔΟΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ 

ΧΩΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

 

170506 

 

Μπάζα εκσκαφών 

 

Απόβλητα 

εκσκαφών 

 

Συλλογή  εντός 

του χώρου του 

σταθμού 

 

Συλλογή και 

διαχείριση σύμφωνα 

με τα οριζόμενα 

στην Κ.Υ.Α 

36259/1757/Ε103/ 

2010 (ΦΕΚ 

1312/Β΄/24-8-2010) 

 

 

< 10 m3 
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150101 

 

150102 
 

 

150103 
 

150104 

 

150105 

 

150106 
 

150107 

Συσκευασίες από 

χαρτί &χαρτόνι 

πλαστική 

συσκευασία 

ξύλινη συσκευασία 
 

μεταλλική 

συσκευασία 
 

συνθετική 

συσκευασία 
 

μεικτή συσκευασία 
 

γυάλινη 

συσκευασία 

 

 

 

Απόβλητα από 

συσκευασίες 

Συλλογή σε 

κάδους εντός 

του χώρου του 

σταθμού 

 

Ανακύκλωση 

αποβλήτων 

Συσκευασίας 

 

Συλλογή και 

ανακύκλωση 

αποβλήτων 

συσκευασίας από 

αδειοδοτημένο 

Σύστημα 

Εναλλακτικής 

Διαχείρισης 

 

 

 

   <1 tn 

 

 

200301 

 

Ανάμεικτα, 

Δημοτικά 

Απόβλητα 

Αστικά 

απορρίμματα 

και απόβλητα 

συσκευασίας 

Συλλογή σε 

κάδους εντός 

του χώρου του 

σταθμού 

Υγειονομική ταφή 
αστικών 

απορριμμάτων μη 
επικίνδυνων στο 

Χ.Υ.Τ.Α. 

 

 

< 1 tn 

 

6.4.7 Εκτιμώμενες εκπομπές αέριων ρύπων. 
 

Οι όποιες επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια της φάσης κατασκευής 

προέρχονται από τα καυσαέρια των οχημάτων/μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν 

για την κατασκευή του έργου, από τη σκόνη που δημιουργείται από τις εργασίες στις 

μη ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες καθώς και από τις εκπομπές των οχημάτων που θα 

μεταφέρουν τον εξοπλισμό μέσω των υφιστάμενων οδικών αξόνων. 

Δεδομένου ότι δεν απαιτούνται εκτεταμένες χωματουργικές εργασίες και ότι η 

λειτουργία του εργοταξίου δεν θα υπερβεί τους 5-6 μήνες, είναι προφανές ότι οι 

όποιες επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα της περιοχής μελέτης, εκτός από μικρές, θα είναι 

προσωρινές και πλήρως αντιστρέψιμες. Ελάχιστες και τοπικές επιπτώσεις στην 

ατμόσφαιρα αναμένονται στις περιοχές εκτέλεσης των περιορισμένων χωματουργικών 

εργασιών, λόγω της προκαλούμενης ρύπανσης από αιωρούμενα στερεά (σκόνη). Η 

επίπτωση αυτή δεν θα είναι αξιόλογη και είναι δυνατό να περιορισθεί σημαντικά με 

λήψη κατάλληλων προστατευτικών μέτρων, όπως διαβροχή εργοταξιακών χώρων, 

κάλυψη υλικών κλπ. Οι πρόσθετες εκπομπές αερίων ρύπων από τα οχήματα 

μεταφοράς του εξοπλισμού συγκριτικά με τις υφιστάμενες εκπομπές είναι αμελητέες, 

δεδομένου ότι συνολικά εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν στη διάρκεια των 5-6 

μηνών 25-35 δρομολόγια  που αντιστοιχούν σε ισοδύναμη κυκλοφορία μικρότερη του 

ενός  οχήματος ανά 5 ημέρες. 

Η ρύπανση με εκπομπές αέριων ρύπων (καυσαερίων) των κινητήρων των 

μεταφορικών και των μηχανικών μέσων θα υπάρξει αλλά δεν αναμένεται να είναι 

αξιόλογη, κυρίως λόγω των μικρών ποσοτήτων εκπομπών, που θα προέρχονται από 

περιορισμένο αριθμό μηχανικών μέσων σε σχέση με την έκταση της περιοχής του 

έργου. Οι συντελεστές εκπομπής καυσαερίων για 1 tn καυσίμου με βάση τη 

βιβλιογραφία δίνονται στον παρακάτω πίνακα : 
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Πίνακας 6.4.7.1: Συντελεστές εκπομπής καυσίμων (kg ρύπου/kg καυσίμου. [10] 
 

 
 

* Ειδικό Βάρος Πετρελαίου (Kg/lt) 0,8 

* Ειδικό Βάρος Βενζίνης (Kg/lt) 0,7 
 

Ο τύπος καυσίμου και η ημερήσια κατανάλωση των οχημάτων/μηχανημάτων 

εργοταξίου που θα χρησιμοποιηθούν ή ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την 

κατασκευή του έργου δίνονται στον παρακάτω Πίνακα 6.4.7.2.: 
 

Πίνακας 6.4.7.2: Οχήματα/Μηχανήματα εργοταξίου, τύπος & κατανάλωση καυσίμου. [10] 

 

Μηχάνημα / Όχημα Τύπος καυσίμου Κατανάλωση (lt/day) 

Προωθητήρας Ακάθαρτο πετρέλαιο 110 

Ανατρεπόμενα οχήματα  Ακάθαρτο πετρέλαιο 80 

Φορτωτής  Ακάθαρτο πετρέλαιο 40 

Εκσκαφέας JCΒ Ακάθαρτο πετρέλαιο 108 

Οδοστρωτήρας  Ακάθαρτο πετρέλαιο 110 

Αεροσυμπιεστής  Ακάθαρτο πετρέλαιο 40 

Αναμικτήρας σκυροδέματος Βενζίνη 17 

Πρέσα Ακάθαρτο πετρέλαιο 80 

 

Με βάση τα στοιχεία των παραπάνω πινάκων και με την υπόθεση ότι κατά τη 

φάση κατασκευής του έργου τα προαναφερόμενα μηχανήματα θα δουλεύουν 

ταυτόχρονα στο σύνολό τους στο εργοτάξιο,  μπορούν να εκτιμηθούν, κατά 

προσέγγιση, οι συνολικές ποσότητες ρύπων που θα εκπέμπονται ημερησίως κατά το 

δυσμενές σενάριο της περιόδου πλήρους και ταυτόχρονης λειτουργίας (αιχμής) του 

εργοταξίου. 
 

Πίνακας 6.4.7.3: Ημερήσιες εκπομπές αερίων ρύπων τυπικών μηχανημάτων εργοταξίου[10] 

 

 

Μηχάνημα / 

Όχημα 

Εκπομπές 

CΟ 

(kg/ημέρα) 

Εκπομπές 

VΟC 

(kg/ημέρα) 

Εκπομπές 

NΟx 

(kg/ημέρα) 

Εκπομπές 

SΟ2 

(kg/ημέρα) 

Εκπομπές 

TSP 

(kg/ημέρα) 

Προωθητήρας 4,312 2,2 1,496 0,528 1,232 

Ανατρεπόμενα 

οχήματα 

3,136 1,6 1,088 0,384 0,64 

Φορτωτής 1,568 0,8 0,544 0,192 0,448 

Εκσκαφέας JCΒ 4,234 2,16 1,469 0,518 1,21 

Οδοστρωτήρας 4,312 2,2 1,496 0,528 1,232 

Αεροσυμπιεστής 1,568 0,8 0,544 0,192 0,448 

Αναμικτήρας 

σκυροδέματος 

7,021 0,619 0,25 0,00 0,00 

Πρέσα 3,136 1,6 1,088 0,384 0,64 

Σύνολο 29,287 11,979 7,975 2,726 5,85 
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Για τον υπολογισμό των παραπάνω  μέγιστων ημερήσιων τιμών, θεωρείται ότι τα 

μηχανήματα λειτουργούν πλήρως και ταυτόχρονα για τουλάχιστον 4 ώρες/ημέρα. 

(γεγονός βέβαια το οποίο στην πραγματικότητα σπανίως μπορεί να συμβεί). 

Οι ανωτέρω αυτές τιμές, συγκρινόμενες με τις αντίστοιχες που αφορούν τη μέση 

ημερήσια διέλευση πετρελαιοκίνητων οχημάτων στο αστικό δίκτυο μίας πόλης 

μικρότερης των 2.000 κατοίκων είναι 10-15 φορές μικρότερες και μόνον για τις 

στατιστικά ελάχιστες περιπτώσεις που θα μπορούσαν να συμβούν τα ως άνω. 

Όσον αφορά τη δημιουργία σκόνης, από την κίνηση των οχημάτων και 

μηχανημάτων, με δεδομένο πως η πρόσβαση πραγματοποιείται από παρακείμενο 

ασφαλτοστρωμένο δρόμο και με μικρού μήκους χωμάτινο δρόμο με τον οποίο το 

γήπεδο συνορεύει, είναι σχετικά μικρές. Επίσης, λόγω του μικρού αριθμού των 

οχημάτων και μηχανημάτων, αλλά και της μικρής χρονικής διάρκειας των 

κατασκευαστικών εργασιών, συμπεραίνουμε ότι οι αέριες εκπομπές ρύπων και σκόνης 

θα είναι περιορισμένες και ιδιαίτερα χαμηλές. 

Δεδομένου ότι δεν απαιτούνται χωματουργικές εργασίες και ότι ο χρόνος 

διάρκειας των εργασιών διαμόρφωσης των χώρων και των λοιπών εργασιών για την 

εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού δεν θα υπερβεί τους 4-5 μήνες, είναι 

προφανές ότι οι όποιες επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα της περιοχής μελέτης, εκτός από 

μικρές, θα είναι προσωρινές και πλήρως αντιστρέψιμες. 

Οι πρόσθετες εκπομπές αερίων ρύπων από τα οχήματα μεταφοράς του 

εξοπλισμού συγκριτικά με τις υφιστάμενες εκπομπές είναι αμελητέες, δεδομένου ότι 

συνολικά εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν στη διάρκεια των 5-6 μηνών 25-35 

δρομολόγια  που αντιστοιχούν σε ισοδύναμη κυκλοφορία μικρότερη του ενός μεγάλου 

οχήματος ανά 5 ημέρες. 

Η ρύπανση με εκπομπές αέριων ρύπων (καυσαερίων) των κινητήρων των 

μεταφορικών και των μηχανικών μέσων θα υπάρξει αλλά δεν αναμένεται να είναι 

αξιόλογη, κυρίως λόγω των μικρών ποσοτήτων εκπομπών, που θα προέρχονται από 

περιορισμένο αριθμό μηχανικών μέσων σε σχέση με την έκταση της περιοχής του 

έργου. 

Όσον αφορά τη δημιουργία σκόνης, από την κίνηση των οχημάτων και 

μηχανημάτων, με δεδομένο πως η πρόσβαση πραγματοποιείται από 

ασφαλτοστρωμένο δρόμο με τον οποίο το γήπεδο συνορεύει, είναι αμελητέες. Επίσης, 

λόγω του μικρού αριθμού των οχημάτων και μηχανημάτων, αλλά και της μικρής 

χρονικής διάρκειας των κατασκευαστικών εργασιών, συμπεραίνουμε ότι οι αέριες 

εκπομπές ρύπων και σκόνης θα είναι περιορισμένες και ιδιαίτερα χαμηλές. 
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6.4.8 Εκτιμώμενες εκπομπές θορύβου και δονήσεων. 
 

Ο θόρυβος που παράγεται κατά τη φάση της κατασκευής του έργου προέρχεται 

κυρίως από: 

 τη λειτουργία των μηχανημάτων του εργοταξίου. 

 την κίνηση των οχημάτων μεταφοράς του εξοπλισμού από και προς το εργοτάξιο. 

 την οδική κίνηση από την μετακίνηση του προσωπικού του εργοταξίου. 
 

Σημαντικότερες από τις παραπάνω πηγές θορύβου είναι συνήθως τα μηχανήματα 

και τα οχήματα του εργοταξίου. Η επιπλέον ηχορύπανση λόγω της κίνησης βαρέων 

οχημάτων στο οδικό δίκτυο της περιοχής είναι στις περισσότερες περιπτώσεις από 

μέτρια μέχρι αμελητέα, ενώ η επιβάρυνση λόγω των οχημάτων των εργαζομένων 

είναι σχεδόν πάντα ασήμαντη. Στην περίπτωση του προτεινόμενου σταθμού εκτιμάται 

ότι ο θόρυβος του εργοταξίου θα αποτελέσει την κύρια πηγή θορύβου κατά την 

κατασκευή του σταθμού. Η πηγή όμως αυτή επηρεάζει κυρίως τον άμεσο χώρο 

κατασκευής των έργων και εξασθενίζει σημαντικά με την απομάκρυνση από αυτόν 

(μείωση περίπου 6dB(Α) για κάθε διπλασιασμό της απόστασης).  

Ειδικότερα, το Π.Δ. 1180/81 (άρθρο 2, παράγραφος 5) καθορίζει το 

ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου, πού προέρχεται από μηχανολογικές 

εγκαταστάσεις, εξαρτώμενες από το χαρακτήρα της περιοχής, όπως παρουσιάζεται και 

στον επόμενο πίνακα, μετρούμενο επί του ορίου του ακινήτου στο οποίο βρίσκεται η 

εγκατάσταση. 

Πίνακας 6.4.8.1: Ανώτατα επιτρεπόμενα όρια θορύβου ανά περιοχή .[10] 

 

 
 

Οι οριακές τιμές στάθμης θορύβου των εκσκαφέων, φορτωτών, των προωθητών 

γαιών και άλλων χωματουργικών μηχανημάτων, όπως αυτές καθορίζονται στην Υ.Α. 

765/ΦΕΚ 81/21-2-1991[i] και για συνθήκες λειτουργίας σε στάση, είναι σύμφωνα με 

τον πίνακα: 

Πίνακας 6.4.8.2.: Οριακές τιμές στάθμης θορύβου μηχανημάτων.[10] 
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Η μείωση του θορύβου εκτός των ορίων του εργοταξίου εξαρτάται, εκτός των 

άλλων και από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες και ελαττώνεται με την αύξηση της 

υγρασίας, ενώ παρουσιάζει εξάρτηση τύπου Gaussian από τη θερμοκρασία (μέγιστη σε 

κάποια τιμή θερμοκρασίας και μικρότερη για μικρότερες ή μεγαλύτερες τιμές). 

Εξάλλου, η απόσβεση με την απόσταση των υψηλών συχνοτήτων είναι μεγαλύτερη 

από αυτή των χαμηλών. Για παράδειγμα, για ήχους με κεντρική συχνότητα στα 2000 

kHz και υγρασία 10%, η εκτιμώμενη μείωση λόγω ατμοσφαιρικής απορρόφησης είναι 

50 dB(A)/km στους 18οC και 35dB(A)/km στους 30οC.[h] Αν δε, ληφθούν υπόψη οι 

ατμοσφαιρικές συνθήκες, ο θόρυβος από μία σημειακή πηγή μειώνεται κατά 6dB(A) 

με διπλασιασμό της απόστασης από την πηγή και κατά 20dB(A) με δεκαπλασιασμό της 

απόστασης από την πηγή. Επιπλέον της ατμοσφαιρικής απορρόφησης, υπάρχει μείωση 

του θορύβου και λόγω φυσικών ή τεχνικών εμποδίων (δέντρα, έδαφος, κατασκευές, 

τοίχοι, ηχοποπετάσματα), η οποία εξαρτάται από τη θέση και το είδος του εμποδίου. 

Τέλος, θα τηρηθεί η ισχύουσα νομοθεσία που αφορά στην επιτρεπόμενη στάθμη 

θορύβου των διαφόρων μηχανημάτων και οχημάτων εργοταξίου καθώς και οι κανόνες 

της ορθής εργοταξιακής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης προχείρων 

ηχοπετασμάτων, όπου αυτό απαιτηθεί.  

Όσον αφορά στο θόρυβο από την οδική κυκλοφορία, ισχύει η Υπουργική 

Απόφαση 17252/ΦΕΚ 395/Β/13.6.92 που θεσπίζει για τον δείκτη L10 18ώρου το όριο 

των 70 dB(A). 
 

6.4.9 Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. 
 

Κατά τη φάση της κατασκευής του έργου δεν προκύπτουν κανενός είδους 

εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. 

 

6.5 Φάση λειτουργίας. 

6.5.1 Αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας και της διαχείρισης του 

έργου. 
 

Η παραγωγική διαδικασία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του σταθμού, 

περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 

1. Προμήθεια και αποθήκευση βιορευστών. 

2. Διήθηση – καθαρισμός βιορευστών 

3. Μεταφορά βιορευστού από το τροφοδοτικό δοχείο στην είσοδο του 

κινητήρα εσωτερικής καύσης. 

4. Καύση πρώτης ύλης βιορευστού. 

5. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην ηλεκτρογεννήτρια. 

6. Διαμόρφωση,  μετατροπή και διάθεση της παραγόμενης ηλεκτρικής 

ενέργειας μέσω Μ/Σ υποσταθμών Μ.Τ. στο Δίκτυο Διανομής της ΔΕΗ. 
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1. Προμήθεια και αποθήκευση βιορευστού:  
 

Η εγκατάσταση θα προμηθεύεται βιορευστά, σε τακτά χρονικά διαστήματα, με 

ειδικά βυτιοφόρα οχήματα μεταφοράς υγρών καυσίμων. Η μετάγγιση θα γίνεται με 

ειδική σωλήνωση που θα προσαρμόζεται σε κατάλληλη αρμογή επί του βυτιοφόρου 

και εντός των δεξαμενών καυσίμου της μονάδας, ώστε να αποτρέπεται η πιθανότητα 

διαφυγής τους στο περιβάλλον. Τα βιορευστά θα  αποθηκεύονται σε μεταλλικές 

δεξαμενές διπλού τοιχώματος, ανάλογες με αυτές που χρησιμοποιούν τα πρατήρια για 

την αποθήκευση ορυκτών υγρών καυσίμων. Θα υπάρχουν συνολικά 3 μεγάλες 

δεξαμενές : 1 δεξαμενή αποθήκευσης φυτικών ελαίων (κραμβέλαιο, ηλιέλαιο κ.α.), 1 

δεξαμενή αποθήκευσης του προμηθευόμενου ρευστού προϊόντος πυρόλυσης και 1 

δεξαμενή αποθήκευσης του επεξεργασμένου προς καύση πυρολυτικού ελαίου. 

Σε απευθείας σύνδεση με τις μεγάλες δεξαμενές, θα υπάρχουν στεγασμένες 

εντός οικίσκου,  δεξαμενές ημερήσιας κατανάλωσης του σταθμού, από την οποία με 

σύνδεση μέσω αντίστοιχων ειδικών σωληνώσεων, θα τροφοδοτείται ο κινητήρας 

εσωτερικής καύσης, σε ολοήμερη βάση. 

Η αποθήκευση των βιορευστών θα μπορεί να καλύψει περίπου 20-25 ημέρες 

λειτουργίας του συστήματος για τη μείωση των μεταφορών. Έτσι θα τοποθετούνται 

βιορευστά συνολικά περίπου 79,5 m3 σε τρείς (3) ορθογώνιες δεξαμενές με 

δυναμικότητα περίπου 26,5 m3 η κάθε μία.  

Οι διαστάσεις κάθε δεξαμενής είναι:  

( W: 2,12 m  x  L: 5,7 m x Η: 2,2 m ) = 26,58 m3 (εσωτερικές διαστάσεις) 
 

ενώ  οι διαστάσεις κάθε  δεξαμενής ημερήσιας κατανάλωσης είναι:  

(1,50m x  1,50m x 1,50m) = 3,37 m3 (εσωτερικές διαστάσεις). 
 

 Μεριμνώντας, για τη συλλογή τυχόν διαφυγόντων βιορευστών σε έκτακτες 

καταστάσεις που προέρχονται από τυχαία περιστατικά, όπως διαρροές πρώτων 

υλών/βιορευστών από βλάβη ή αμέλεια, στο χώρο τοποθέτησης των δεξαμενών 

αποθήκευσης του βιορευστού, θα κατασκευαστεί στεγανολεκάνη ασφαλείας ίσης 

χωρητικότητας με αυτή των δεξαμενών αποθήκευσης των βιορευστών. 

   

2. Επεξεργασία - Διήθηση – καθαρισμός προμηθευόμενου ρευστού 

προϊόντος πυρόλυσης  
 

Το προμηθευόμενο ρευστό προϊόν πυρόλυσης ξυλώδους βιομάζας, είναι ένα 

σκούρο καφέ μίγμα διαφόρων οξυγονούχων οργανικών μορίων που παράγονται 

κυρίως από τη διάσπαση και αποικοδόμηση των πολυσακχαριτών της 

λιγνοκυτταρινούχας βιομάζας, δηλαδή της κυτταρίνης και της ημικυτταρίνης. Το 

προμηθευόμενο παραγόμενο αυτό προϊόν πυρόλυσης, παραλαμβάνεται από 

τη μονάδα πλήρες με όλα του τα συστατικά και αποτελείται από ένα μείγμα 
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υδρογονανθράκων και οργανικών οξέων, νερό, πτητικές προσμείξεις 

καυσίμου και άλλες ενώσεις.  

Η περιεκτικότητα του προμηθευόμενου ρευστού πυρολυτικού προϊόντος σε νερό 

είναι συνήθως άνω του 20%. Επιπλέον το προμηθευόμενο αυτό ρευστό, προϊόν 

πυρόλυσης ξυλώδους βιομάζας, αποτελεί ένα μείγμα προσμίξεων, το οποίο 

για να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο, πρέπει να υποστεί διαδικασία προ-

επεξεργασίας. Έτσι οδηγείται σε κατάλληλη διάταξη διήθησης-καθαρισμού και 

απαλλαγής των στερεών προσμίξεων από το υγρό προϊόν. Πρόκειται για μια 

κατακόρυφη πολυστρωματική διάταξη διήθησης αποτελούμενη από πορώδες μέσα -

φίλτρα καθαρισμού. 

Η διαδικασία της προ-επεξεργασίας μέσω των φυγοκεντρικών διαχωριστών, 

αφαιρεί τις ακαθαρσίες από την πρώτη ύλη των ελαίων. Οι διαχωριστές υψηλής 

ταχύτητας, οι αναμείκτες και οι εναλλάκτες θερμότητας χρησιμοποιούνται σε αυτό το 

στάδιο. Η επεξεργασία περιλαμβάνει κατακάθιση/καθίζηση στερεών και νερού, 

φυγοκέντρηση και διήθηση σε μεμβράνες. Το ρευστό  αναμειγνύεται και 

επεξεργάζεται ώστε το νερό και τα ιζήματα να καθιζάνουν. Η καθίζηση διευκολύνεται 

με τη θέρμανση του μείγματος μέσω εναλλακτών θερμότητας μέχρι τους 70/80°C. 

Στη συνέχεια, το καθαρό πυρολιτικό έλαιο μεταγγίζεται και διέρχεται μέσω μιας σειράς 

φίλτρων για την απομάκρυνση προσμίξεων.  

Η ανωτέρω διαδικασία θα γίνεται πλήρως αυτοματοποιημένα μέσω ειδικά 

σχεδιασμένου λογισμικού ελέγχου και διαχείρισης της μονάδας διήθησης και 

διαχωρισμού,    προκειμένου το τελικό προϊόν του επεξεργασμένου πυρολυτικού 

βιοελαίου (pyrolysis oil), να πληροί κατά το βέλτιστο τρόπο τις προδιαγραφές 

τις προμηθεύτριας εταιρείας της ΜΕΚ ως προς την καύση του ως βιορευστό 

και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.  

 

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟIΟΝΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΡΕΥΣΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ 
 

Κατά την είσοδο στη μονάδα διήθησης, επεξεργασίας και διαχωρισμού του 

προμηθευόμενου ρευστού προϊόντος πυρόλυσης, θα παράγονται : 

 Πυρολυτικό έλαιο σε ποσοστό 40% περίπου της ποσότητας τροφοδοσίας, 

επεξεργασμένο-καθαρό από διάφορες προσμίξεις και έτοιμο προς καύση. 

 Wood vinegar σε ποσοστό 42.86 % περίπου της ποσότητας τροφοδοσίας, 

 Στερεό υπόλειμμα βιοάνθρακα σε ποσοστό 17.14 % περίπου της 

ποσότητας τροφοδοσίας, 

 

 PYROLYSIS OIL (πυρολυτικό έλαιο) : 40% της τροφοδοσίας 
 

Το παραγόμενο πυρολυτικό έλαιο αποτελεί υγρό καύσιμο υψηλής ποιότητας 

συγκρίσιμο με το ντίζελ με ιδιαίτερα μεγάλη θερμογόνο δύναμη (της τάξεως των 
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7.500-8.000 kcal/kg - πιστοποιημένο από διεθνώς αναγνωρισμένα ευρωπαϊκά 

ινστιτούτα). 

To επεξεργασμένο-καθαρό από διάφορες προσμίξεις και έτοιμο προς καύση 

πυρολυτικό έλαιο,  θα συλλέγεται , θα αποθηκεύεται προσωρινά σε δεξαμενή και στη 

συνέχεια θα οδηγείται στην ΜΕΚ για ηλεκτροπαραγωγή. Η αποθήκευση του 

επεξεργασμένου πυρολυτικού ελαίου θα μπορεί να καλύψει περίπου 10-12 ημέρες 

λειτουργίας του σταθμού και θα αποθηκεύεται  σε 1 δεξαμενή περίπου 26,5 m3 , όπως 

προαναφέρθηκε.  

Οι διαστάσεις της δεξαμενής είναι: 

( W: 2,12 m  x  L: 5,7 m x Η: 2,2 m ) = 26,58 m3 (εσωτερικές διαστάσεις) 
 

      
Εικόνα 6.5.1.1.: Παραγόμενο βιοέλαιο (pyrolysis oil). 

 

 WOOD VINEGAR (Πυρολιγνιτικό οξύ): 42,86% της τροφοδοσίας   
 

Το παραγόμενο πυρολιγνιτικό οξύ (pyroligneous acid), γνωστό και ως ξύδι 

ξύλου (wood vinegar) είναι ένα υγρό με κόκκινο-καφέ χρώμα, υδαρές (80-90% 

νερό) μίγμα 10% οξικού οξέος, 1-3% μεθανόλης, 0.5% ακετόνης και άλλων 

πτητικών οργανικών ουσιών. Σήμερα χρησιμοποιείται ως βελτιωτικό εδάφους 

(λίπασμα), ως απολυμαντικό, ως οικολογικό εντομοκτόνο, σε καλλυντικά, στη 

φαρμακοβιομηχανία, ενώ υπάρχουν και εκατοντάδες άλλες εφαρμογές στις οποίες 

μπορεί να διατεθεί.  

  

Εικόνα 6.5.1.2.: Παραγόμενο πυρολυγνιτικό οξύ (wood vinegar). 
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Το πυρολιγνιτικό οξύ που θα παράγεται στην προτεινόμενη μονάδα 

επεξεργασίας-διαχωρισμού θα συλλέγεται, θα αποθηκεύεται προσωρινά σε δεξαμενή 

ώστε στη συνέχεια να διατεθεί στην αγορά.  

Η αποθήκευση του παραγόμενου  πυρολιγνιτικού οξέος θα μπορεί να καλύψει 

περίπου 7-8 ημέρες παραγωγής της μονάδας επεξεργασίας, για τη μείωση των 

μεταφορών. Έτσι θα τοποθετείται πυρολυγνιτικό οξύ (wood vinegar) συνολικά 

περίπου  20 m3 σε μία (1) πλαστική δεξαμενή. 

Οι διαστάσεις της δεξαμενής είναι: (Φ 3,30 m  x  2,55 m) = 21,8 m3  

Υπολογίζεται πως από την διαδικασία της επεξεργασίας διήθησης-διαχωρισμού 

της μονάδας θα παράγονται περίπου 480,64 tn/year πυρολιγνιτικού οξέος. 

 

 BIOCHAR (Εξανθράκωμα ή Στερεό υπόλειμμα βιοάνθρακα): 17,14% 

της τροφοδοσίας.  
 

Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας διήθησης-διαχωρισμού του παχύρευστου 

ελαίου, περίπου το 17,14% της ποσότητας τροφοδοσίας  μετατρέπεται σε 

υπολείμματα βιοάνθρακα. Το εξανθράκωμα είναι το πλούσιο σε άνθρακα στερεό 

υπόλειμμα (solid residue) της διεργασίας. Η στοιχειακή σύσταση του εξανθρακώματος 

(char) διαφέρει από εκείνη της αρχικής ξυλώδους βιομάζας από την οποία παράγεται, 

διότι το περιεχόμενο του σε άνθρακα είναι υψηλότερο, η περιεκτικότητά του σε 

οξυγόνο είναι μικρότερη και το υδρογόνο περιεχόμενο ελαφρώς χαμηλότερο.  
 

      
 

Εικόνα 6.5.1.3.: Παραγόμενο στερεό υπόλειμμα βιοάνθρακα (biochar) 

 

Το υπόλειμμα που θα παράγεται στη μονάδα επεξεργασίας-διαχωρισμού, θα 

οδηγείται σε δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης (τύπου silo) διαστάσεων  

2,0 m  x  2,0 m  x 2,0 m  = 8,0 m3 

 

Στη συνέχεια αφού συσκευαστεί και αποθηκευτεί σε αποθηκευτικό χώρο της 

μονάδας περίπου για 7-8 ημέρες, διοχετεύεται στην αγορά ως καύσιμη ύλη ή ως 

εδαφοβελτιωτικό. Tο προϊόν αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας ως τελικό ή να 

υποβληθεί σε επεξεργασία ως σκόνη ή με τη μορφή σφαιριδίων. Η παραγωγή του 

biochar υπολογίζεται περίπου σε 192,21 tn/year. 
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Τυπικές εφαρμογές και χρήσεις των παραγόμενων προϊόντων της μονάδας 

διήθησης-διαχωρισμού του παχύρευστου πυρολυτικού μείγματος, φαίνονται στον 

παρακάτω πίνακα:  
 

Πίνακας 6.5.1.1.: Τυπικές εφαρμογές και χρήσεις των παραγόμενων προϊόντων της 

πυρολυτικής διαδικασίας. 

 

3-4. Μεταφορά βιορευστού στον κινητήρα – καύση βιορευστού : 
 

Το βιορευστό (φυτικό έλαιο ή επεξεργασμένο πυρολυτικό έλαιο), οδηγείται μέσω 

ειδικών σωληνώσεων κατάλληλης διατομής (2 ½’’ – 3’’), στο τροφοδοτικό δοχείο  ως 

καύσιμη ύλη στην είσοδο του κινητήρα εσωτερικής καύσης. Οι ακαθαρσίες της 

καύσιμης ύλης αφαιρούνται προτού αυτή οδηγηθεί προς καύση στον κινητήρα μέσω 

ενός κλασικού φίλτρου καυσίμου. 

Τα βιορευστά, πριν την είσοδό τους από τη δεξαμενή ημερήσιας κατανάλωσης 

στον κινητήρα εσωτερικής καύσης προθερμαίνονται ώστε να διατηρούνται σε 

θερμοκρασίες άνω των 30 °C με σκοπό την μείωση του ιξώδους τους, την καλύτερη 

καύση τους και την αύξηση του βαθμού απόδοσης της μονάδας και προκειμένου να 

αποφευχθούν τυχόν φαινόμενα στερεοποίησης ειδικά τους χειμερινούς μήνες.   

 

5. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην ηλεκτρογεννήτρια : 
 

Στο εξεταζόμενο έργο, η μονάδα κίνησης της ηλεκτρογεννήτριας, βασίζεται σε 

κινητήρα diesel ακολουθώντας την βασική  σχεδιαστική αρχή των μηχανών diesel 

(κύκλος Diesel) προορισμένων για καύση ελαφρού ή βαρέως τύπου καυσίμου(HFO), 

οποίος όμως με τις κατάλληλες προσθήκες είναι σε θέση να χρησιμοποιεί καύσιμα 

πολλαπλασίου ιξώδους (όπως συμβαίνει και με τις μηχανές HFO).  

Στην αρχική φάση της εκκίνησης, χρησιμοποιεί καύσιμο βιοντίζελ, μέσω μίας 

μικρής αποθηκευτικής δεξαμενής (tankfuel), προκειμένου ο κινητήρας να αποκτήσει 

την κανονική θερμοκρασία λειτουργίας. Το βιοντίζελ, που εντάσσεται και αυτό στα 

βιοκαύσιμα, χρησιμοποιείται ως υποβοήθημα για την εκκίνηση του κινητήρα όταν 

αυτός έχει παύσει να λειτουργεί για μία ώρα και πλέον, έχοντας ψυχθεί αρκετά. Τα 

φυτικά έλαια λόγω υψηλής πυκνότητας δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν από το 

BIOCHAR PYROLYSIS OIL WOOD VINEGAR 

Καύσιμο Καύσιμο Πράσινο αλάτι αποπάγωσης 

Εδαφοβελτιωτικό Χημικά Χημικά 

Αποθήκευση 

Άνθρακα 
Βιο-αρωματικά Οικολογικό εντομοκτόνο 

Πηγή για Syngas Επιστρώσεις /Επικαλύψεις Όξυνση της κοπριάς 

 Άσφαλτος Τονωτικό για την ανάπτυξη των φυτών 

 Οσμή και γεύση Διατήρηση των τροφίμων 
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σύστημα έγχυσης καυσίμου κατά την εκκίνηση του κινητήρα, οπότε για τον λόγο αυτό 

επιλέχθηκε το βιοντίζελ όντας και αυτό ένα απόλυτα περιβαλλοντικά φιλικά προϊόν.  

Ο κινητήρας συνοδεύεται από επιπλέον εξοπλισμό, προκειμένου να φιλτράρει 

κατάλληλα και να μεταβάλει ελεγχόμενα το ιξώδες και την παροχή του καυσίμου 

στους θαλάμους καύσης. Σύμφωνα με τα πρωτόκολλα λειτουργίας, ο μηχανισμός 

τροφοδοσίας μετάγει ξανά στην λήψη καυσίμου από την δεξαμενή βιοντίζελ, 

προκειμένου να καθαριστούν οι σωληνώσεις και οι εγχυτήρες από το βιορευστό, το 

οποίο παρουσιάζει υψηλό ιξώδες εάν δεν έχει θερμανθεί προηγουμένως. 

Ο κινητήρας μεταφέρει την παραγόμενη μηχανική ισχύ σε σύγχρονη τριφασική 

ηλεκτρογεννήτρια 4 πόλων, έτσι ώστε η ονομαστική ταχύτητα περιστροφής να 

προσδιορίζεται στις 1500 στροφές ανά λεπτό (rpm). Στην περιοχή αυτή, αποδίδουν οι 

περισσότεροι κινητήρες εσωτερικής καύσης την μέγιστη ροπή στρέψης, και κατά 

συνέπεια αποδίδουν την ισχύ με τον οικονομικότερο δυνατό τρόπο. Η 

ηλεκτρογεννήτρια είναι σχεδιασμένη για να παράξει ηλεκτρική ισχύ χαρακτηριστικών 

400V, 50Hz. Η παραγόμενη τάση υπολογίζεται σε 0,4kV που θα μετασχηματιστεί σε 

20 kV για να δοθεί στη ΔΕΗ. Ο υπόλοιπος εξοπλισμός όπως ο μετασχηματιστής 

δικτύου, ο διακοπτικός εξοπλισμός κλπ, διαστασιολογούνται με βάση την 

προαναφερθείσα τάση. Η ισχύς που θα χρησιμοποιηθεί για την οδήγηση του 

βοηθητικού εξοπλισμού του σταθμού θα εισαχθεί από το Δίκτυο. 

 

6. Διαμόρφωση - μετατροπή - διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας : 
 

Το ζεύγος ΜΕΚ – σύγχρονης ηλεκτρογεννήτριας συνδέεται αρχικά σε αυτόματο 

τετραπολικό διακόπτη και διακόπτη φορτίου, όπου μεταξύ τους παρεμβάλλεται 

επιτηρητής ισχύος εφοδιασμένος με ηλεκτρονόμο και 4πολικό αντικευρανικό γραμμής 

40kA Type 1+2. Ο επιτηρητής ισχύος εξασφαλίζει ότι δεν θα εισέλθει στο 

δίκτυο ισχύς μεγαλύτερη από την αδειοδοτημένη (ενεργός ισχύς εξόδου 

400kWe). 

Στο περιγραφόμενο σύστημα η ισχύς εξόδου των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών 

είναι μεγαλύτερη από το επίπεδο των 100 kW, οπότε χρησιμοποιείται υποσταθμός 

ανύψωσης της τάσης (μετασχηματιστής 630 kVA και Πεδία Μέσης Τάσης) 

υλοποιημένος σε οικίσκο, ο οποίος θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τους 

κανονισμούς ασφαλείας, και φέρει όλα εκείνα τα υποσυστήματα, πλέον του  

μετασχηματιστή, τα οποία τον καθιστούν απόλυτα λειτουργικό και συμβατό με τις 

τεθειμένες προδιαγραφές του Διαχειριστή του Δικτύου. 

Ο υποσταθμός χαμηλής – μέσης τάσης 0,4kV/20kV, θα ανυψώνει την τάση από 

400 Volt σε 20.000 Volt και η ηλεκτρική ενέργεια θα διοχετεύεται στο δίκτυο μέσης 

τάσης. 
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Ισοζύγιο μάζας και ενέργειας μονάδας 
 

Σύμφωνα με  τα δεδομένα και τα τεχνικά στοιχεία της κατασκευάστριας εταιρείας 

(AGG Power), για το συγκεκριμένο τύπο μηχανής (DEUTZ BFM1015 CP) που θα 

χρησιμοποιηθεί στo  H/Z  της μονάδας, ισχύουν τα εξής :  

Κατά τη χρήση συμβατικών καυσίμων (diesel) με βάση τη μετρούμενη παροχή 

συμβατικού καυσίμου (diesel) για συνθήκες λειτουργίας πλήρους φορτίου (100% 

Load), που θα χρησιμοποιηθεί στο H/Z , με παροχή συμβατικού καυσίμου (diesel) σε 

συνθήκες λειτουργίας 100% φορτίου, η θερμική ενέργεια του καυσίμου που 

απαιτείται για τη συνεχή λειτουργία της μηχανής σε 1 h είναι : 

Απαιτούμενη θερμική ενέργεια καυσίμου = 

= Παροχή καυσίμου * Θερμογόνο Δύναμη καυσίμου * Μηχανική ισχύς 

=  0,224 Kg/KWh * 42,7 ΜJ/Kg * (400,00 kW / 0,947)= 4.040,04 MJ/h 

όπου 0,947 ο βαθμός απόδοσης της γεννήτριας (n=94.7%). 

δηλ. κατά τη συνεχή λειτουργία της Μ.Ε.Κ. του σταθμού επί 1 h και για την 

παραγωγή 400 KWhe (100% Load), απαιτείται συνολικά καύσιμο ισοδύναμης 

θερμικής ενέργειας   4.040.04 MJ/h. 

Η λειτουργία της μονάδας του σταθμού θα είναι 8.000 h/yr ενώ θα απαιτείται 

προγραμματισμένη συντήρηση διάρκειας ~760 ωρών ετησίως. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα ότι  η ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγεται συνολικά από το σταθμό και 

θα αποδίδεται στο Δίκτυο M.Τ.  θα είναι :  

Εel = 400 kWe * 8.000 h = 3.200.000 ΚWh/yr  

ή περίπου Εel = 3.200.000  365 = 8.767,12 KWh/day. 

 

Η ωριαία κατανάλωση της μονάδας σε καύσιμη ύλη φυτικού ή πυρολυτικού 

ελαίου, με βάση την απαιτούμενη ισοδύναμη θερμική ενέργεια καυσίμου είναι : 
 

4.040,04 MJ/h    37,0 MJ/Kg = 109,19 Kg/hφυτικού ελαίου    

& 

4.040,04 MJ/h    36,0 MJ/Kg = 112,22 Kg/hπυρολυτικού ελαίου 

όπου  37,0 MJ/Kg και 36,0 MJ/Kg είναι η μέση εκτιμώμενη θερμογόνος δύναμη 

των φυτικών ελαίων και των πυρολυτικών ελαίων αντίστοιχα.  
 

Επίσης, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων συντηρήσεων της μονάδας ετησίως 

(περίπου κάθε 240 h συνεχούς λειτουργίας), απαιτείται η ολιγόλεπτη λειτουργία της 

Μ.Ε.Κ. με καύσιμο βιοντίζελ, κατά τη διαδικασία εκκινήσεως και παύσεως των Μ.Ε.Κ., 

όπως προαναφέρθηκε (περίπου 10 min συνολικά/κύκλο συντήρησης). Σε αυτή την 

περίπτωση, η αντίστοιχη ωριαία κατανάλωση της μονάδας με καύσιμο βιοντίζελ, με 

βάση την απαιτούμενη ισοδύναμη θερμική ενέργεια καυσίμου είναι  

4.040,04 MJ/h   40,0 MJ/Kg   = 101,00 Kg/h 

όπου  40,0 MJ/Kg είναι η μέση εκτιμώμενη θερμογόνος δύναμη του βιοντίζελ.  
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Ο φορέας υλοποίησης του έργου έχει σαν στόχο, σταδιακά και μετά από σύντομο 

χρονικό διάστημα λειτουργίας του σταθμού, η ετήσια ηλεκτροπαραγωγή της μονάδας 

καύσης βιορευστών να καλύπτεται περίπου ισόποσα, τόσο με καύση προμηθευόμενου 

φυτικού ελαίου όσο και με καύση παραγόμενου πυρολυτικού ελαίου. Άρα λοιπόν, σε 

αυτή την περίπτωση οι εκτιμώμενες ετήσιες ανάγκες σε Α’ ύλες βιοντίζελ και 

βιορευστών αντίστοιχα για τη λειτουργία της μονάδας, ανέρχονται σε : 
 

Qβιοντίζελ= 101,00 Kg/h * 5,56 h =561,56 kg/yr 

Qφυτικών ελαίων = 109,19 Kg/h * 3.997,22 h = 436,456 tn/yr 

Qπυρολυτικών ελαίων = 112,22 Kg/h * 3.997,22 h = 448,568 tn/yr 

 

ή περίπου (σε ημερήσια αναγωγή) 
 

 Qφυτικών ελαίων    = 436.456 365 = 1.195,77 Kg/day. 

Qπυρολυτικών ελαίων  = 448.568 365 = 1.228,95 Kg/day. 

 

Για την κάλυψη των προαναφερόμενων αναγκών σε Α’ ύλες, σε ότι αφορά τα 

πυρολυτικά έλαια, η μονάδα θα προμηθεύεται περίπου 1.121,42 tn/yr παχύρευστου 

ελαίου (μείγματος), παραγόμενο από πυρόλυση υπολειμμάτων ξυλώδους βιομάζας, 

από το οποίο μέσω της διαδικασίας διήθησης/διαχωρισμού θα παράγονται : 
 

     1.121,42 tn/yr * 0,40 =448,568 tn/yr επεξεργασμένου, χωρίς προσμίξεις  

και έτοιμου προς καύση pyrolysis oil  

καθώς και 1.121,42 tn/yr * 0,4286 = 480,64 tn/yr wood vinegar 

 και 1.121,42 tn/yr * 0,1714 = 192,21 tn/yr biochar 

τα οποία θα διοχετεύονται προς πώληση στις αγορές για διάφορες χρήσεις και 

εφαρμογές, όπως προαναφέρθηκε. 

 Κατά την παραγωγική διαδικασία του σταθμού θα υπάρχει παράλληλα και 

παραγωγή θερμικής ενέργειας περίπου: 

Εth = [(4.040,04  3.6) – 400] =  722,23 KWhth/h  

ή περίπου Εth = 722,23 * 8000h    365 = 15.829,70 KWhth/day.  

 

Σύμφωνα και με τα τεχνικά φυλλάδια της κατασκευάστριας εταιρείας της Μ.Ε.Κ. 

(DEUTZ), ένα ποσοστό περίπου 55,00 % αυτής της θερμικής ενέργειας δηλ περίπου 

Εth = 401,00 KWhth/h ή  Εth =401,0 * 8.000   365 = 8.789,04 KWhth/day,  μπορεί να 

αξιοποιηθεί. 

Ένα μικρό μέρος σε ποσοστό περίπου 21,00% της αξιοποιήσιμης θερμικής 

ενέργειας θα χρησιμοποιείται για την προθέρμανση του καυσίμου των βιορευστών στις 

δεξαμενές αποθήκευσής τους και τη διατήρησή  τους σε θερμοκρασίες περί των 45°C, 

με σκοπό την μείωση του ιξώδους τους, την καλύτερη καύση τους και την αύξηση του 
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βαθμού απόδοσης της μονάδας και προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν φαινόμενα 

στερεοποίησης ειδικά τους χειμερινούς μήνες, όπως προαναφέρθηκε.    

 

Σχετικά με το υπόλοιπο 79,00 % περίπου  της αξιοποιήσιμης  θερμικής 

ενέργειας, ένα μέρος θα χρησιμοποιείται για την κάλυψη των θερμικών αναγκών κατά 

την παραγωγική διαδικασία της μονάδας διήθησης-καθαρισμού των παχύρευστων 

βιοελαίων προϊόντων πυρόλυσης, ενώ το υπόλοιπο  αρχικά θα αποδίδεται στο 

περιβάλλον, αφού πρώτα ψυχθεί μέσω του κυκλώματος ψύξης του κινητήρας της 

ΜΕΚ. Σε περίπτωση που υπάρξει ενδιαφέρον απορρόφησης του θερμικού φορτίου, 

από γειτνιάζουσα χρήση, υπάρχει προεγκατάσταση για να είναι εφικτή η διάθεσή του. 

 

 Παράλληλα, θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο, μελλοντικά, το ποσοστό αυτό της 

απορριπτόμενης στο περιβάλλον θερμότητας, να χρησιμοποιηθεί και αξιοποιηθεί 

περαιτέρω. Συγκεκριμένα, μετά την υλοποίηση του έργου και σε σύντομο χρονικό 

διάστημα στο άμεσο μέλλον, σε συνεννόηση με καλλιεργητές και ιδιοκτήτες 

γειτνιαζόντων οικοπέδων, θα γίνει προσπάθεια να αξιοποιηθεί η ποσότητα της 

παραγόμενης θερμικής ενέργειας για διάφορες χρήσεις όπως η δημιουργία 

υδροπονικών καλλιεργειών σε όμορο οικόπεδο, η τηλεθέρμανση παρακείμενων 

κτιρίων κ.α.  

Μία τέτοια αξιοποίηση της θερμικής ενέργειας θα συνέβαλλε οικονομικά στα 

έσοδα του έργου και ο φορέας υλοποίησης προτίθεται να συνεργαστεί προκειμένου να 

διαθέσει σε γειτνιάζουσες χρήσεις το εν λόγω θερμικό φορτίο. 

Πρόθεση του φορέα είναι να γίνει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοποίηση των 

βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή 

εξοικονόμηση ενέργειας συνολικά,  κατά τη λειτουργία του σταθμού. 
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Εικόνα 6.5.1.2. Αναλυτικό διάγραμμα ροής – Ισοζύγιο μάζας και ενέργειας 

                    σταθμού ηλεκτροπαραγωγής με  καύση βιορευστών
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6.5.2 Εκτιμώμενες εισροές υλικών, ενέργειας και νερού κατά τη 

λειτουργία του έργου. 
 

Κατανάλωση καυσίμου 
 

Στην εξεταζόμενη μονάδα ΑΠΕ θα γίνεται απευθείας καύση βιορευστών σε 

κινητήρα εσωτερικής καύσης, με μερική εκμετάλλευση του θερμικού υπολοίπου που 

παράγεται κατά τη διεργασία. Τα βιορευστά που θα χρησιμοποιούνται ως βασικές Α’ 

ύλες από το σταθμό κατά την ετήσια λειτουργία του θα είναι: 

 καθαρά φυτικά έλαια (vegetable oil)  ως επί το πλείστον κραμβέλαιο και 

ηλιέλαιο, με μέση ετήσια αναλογία 50% έκαστο και μέση θερμογόνο δύναμη 

37,00 MJ/Kg. Τα έλαια αυτά θα προμηθεύονται από αντίστοιχες αδειοδοτημένες 

επιχειρήσεις μεταφοράς, επεξεργασίας και διανομής βιοκαυσίμων και βιορευστών, 

οι οποίες θα φέρουν και τις απαιτούμενες για τη χρήση τους πιστοποιήσεις 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και θα πληρούν τις προδιαγραφές και τις 

απαιτήσεις της προμηθεύτριας εταιρείας της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής 

σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. 

 Κατά περιόδους, ανάλογα πάντα και με την εποχικότητα και τη διαθεσιμότητα των 

απαραίτητων για την προμήθεια της μονάδας, ποσοτήτων βιορευστών, η αναλογία 

στα ποσοστά αυτά της προμήθειας των βιορευστών ενδέχεται να μεταβάλλεται, 

ενώ ο φορέας υλοποίησης του έργου, ενδέχεται να προμηθεύεται ποσότητες και  

άλλων ελαίων  φυτικής προέλευσης, προερχόμενα από αξιοποίηση 

ενεργειακών καλλιεργειών (βαμβακέλαιο, φοινικέλαιο, αραβοσιτέλαιο 

κ.λπ.) ισοδύναμης μέσης θερμογόνου δύναμης (37,00  MJ/Kg) με σκοπό πάντα 

την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του σταθμού.    
 

 πυρολυτικό έλαιο (pyrolysis oil) παραγόμενο μέσω διαδικασία διήθησης-

καθαρισμού ρευστού προϊόντος πυρόλυσης  ξυλώδους βιομάζας (pellet) με μέση 

θερμογόνο δύναμη περίπου 36,00 MJ/Kg, το οποίο θα προμηθεύεται από άλλη 

αδειοδοτημένη μονάδα επεξεργασίας βιομάζας και παραγωγής προϊόντων 

πυρόλυσης. 

 

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι αρχικά ο σταθμός καύσης βιορευστών 

θα λειτουργεί με Α’ ύλη φυτικά έλαια  προερχόμενα από ενεργειακές καλλιέργειες 

(κραμβέλαιο-ηλιέλαιο). Η προσθήκη στην παραγωγική διαδικασία της 

ηλεκτροπαραγωγής της μονάδας και του παραγόμενου πυρολυτικού ελαίου ως Α’ ύλη 

καυσίμου, θα γίνει σταδιακά και μετά από παρέλευση κάποιων μηνών 

λειτουργίας του σταθμού. Αυτό θα συμβεί διότι η διαδικασία συλλογής και 

προμήθειας των ποσοτήτων υπολειμμάτων στερεάς (ξυλώδους) βιομάζας καθώς και η 

παραγωγή και προμήθεια από άλλη αδειοδοτημένη μονάδα, ικανοποιητικής ποσότητας 



 

M.Π.Ε. «ΚΑΡΑΜΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ» - Θέση «Γκοτζιά Μπαγλάρ», Δ/Ε Μακρυχωρίου, Δήμου Τεμπών    Σελίδα 96 

 

πυρολυτικού ελαίου, σχετιζόμενη και με την εποχικότητα των καλλιεργειών, απαιτεί 

σαφώς πολύ περισσότερο χρόνο σε σχέση με την άμεση προμήθεια φυτικών ελαίων 

ενεργειακής προέλευσης από την εγχώρια και διεθνή αγορά. 

Ο φορέας υλοποίησης του έργου έχει σαν στόχο, σταδιακά και μετά από σύντομο 

χρονικό διάστημα λειτουργίας του σταθμού, η ετήσια ηλεκτροπαραγωγή της 

μονάδας καύσης βιορευστών να καλύπτεται περίπου ισόποσα, τόσο με καύση 

προμηθευόμενου φυτικού ελαίου όσο και με καύση παραγόμενου 

πυρολυτικού ελαίου.  

Σε αυτή την περίπτωση και σύμφωνα με το ισοζύγιο μάζας που αναλύθηκε στην 

προηγούμενη ενότητα, με δεδομένο ότι η λειτουργία της μονάδας θα είναι συνεχής 

και αδιάλειπτη και θα ανέρχεται σε περίπου 8.000 h ετησίως, ενώ περίπου 760 h 

ετησίως θα απαιτούνται για τις προβλεπόμενες απαραίτητες εργασίες συντήρησης του 

εξοπλισμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές του κατασκευαστή, η μέση 

ετήσια κατανάλωση καυσίμων της μονάδας παρουσιάζεται στον πίνακ που ακολουθεί : 
 

Πίνακας 6.5.2.: Χρησιμοποιούμενες Α΄ύλες βιορευστών μονάδας. 
 

 

Χρησιμοποιούμενο είδος 

Α’-ύλης   σταθμού 

 

Ποσότητα   
Μέση Θερμογόνος 

Δύναμη Καυσίμου 

Βιορευστά    

(συνεχή λειτουργία) 

κραμβέλαιο 218,23  tn/year 37,00  MJ/Kg 

ηλιέλαιο 218,23  tn/year 37,00  MJ/Kg 

Πυρολυτικό έλαιο 448,57  tn/year 36,00  MJ/Kg 

Βιοντήζελ (   για 10 min/κύκλο συντήρησης) 561,56  kg/year 40,00  MJ/Kg 

 

Κατανάλωση νερού: 
 

Για τη διαδικασία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιορευστών, δεν 

απαιτείται καθόλου νερό αφού όλη η διαδικασία γίνεται με κλειστά κυκλώματα 

λαδιού. Όσον αφορά την κατανάλωση νερού για τις ανάγκες του προσωπικού του 

σταθμού εκτιμάται σε 27,375 m3/yr, λαμβάνοντας υπόψη  ημερήσια κατανάλωση 

140lt περίπου. Η ανάγκη σε νερό θα καλυφθεί με τη χρήση δεξαμενής νερού 

πολυαιθυλενίου χωρητικότητας 3m3 , η οποία θα τροφοδοτείται περίπου 1 φορά το 

μήνα από αδειοδοτημένο υδροδοτικό δίκτυο μέσω βυτίου μεταφοράς νερού. 

 

Κατανάλωση ενέργειας: 
 

Η ιδιοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του σταθμού σύμφωνα με στοιχεία 

αντίστοιχων υφιστάμενων μονάδων εκτιμάται σε 10% της εγκατεστημένης ισχύς του 

σταθμού, το μέγιστο ανά ημέρα, την οποία θα προμηθεύεται από το δίκτυο της Δ.Ε.Η. 

και θα καταναλώνεται κυρίως για την κίνηση του μηχανολογικού εξοπλισμού, το 

φωτισμό της εγκατάστασης, τα συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης και τη 

λειτουργία των βοηθητικών χώρων του σταθμού. 
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6.5.3 Εκτιμώμενες εκροές υγρών αποβλήτων – Τρόποι διαχείρισης & 

διάθεσης. 
 

Κατά τη λειτουργία του σταθμού δεν αναμένεται σημαντική παραγωγή υγρών 

αποβλήτων δεδομένου ότι το κύκλωμα ψύξης και το κύκλωμα λαδιού είναι κλειστά 

κυκλώματα. 

Κατά τη συντήρηση του εξοπλισμού θα υπάρχουν μικρές ποσότητες αποβλήτων 

λιπαντικών ελαίων. Αυτά τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων που θα προκύπτουν κατά τη 

συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού, θα συγκεντρώνονται σε κατάλληλους περιέκτες 

εντός της μονάδας και θα μεταφέρονται άμεσα (εντός δύο ημερών) από 

αδειοδοτημένες εταιρείες για την περαιτέρω διαχείρισή τους. 

Τα σημαντικότερα υγρά απόβλητα του σταθμού κατά τη λειτουργία του, 

αφορούν αποκλειστικά, αστικά λύματα του προσωπικού. Για την αποθήκευση και 

διάθεση των αστικών λυμάτων προσωπικού της μονάδας  (~27,375 m3/yr), έχει 

υπολογισθεί να κατασκευασθεί σύστημα στεγανής δεξαμενής (βόθρου).   

Τα αστικά λύματα θα οδηγούνται σε υπόγεια στεγανή δεξαμενή αποθήκευσης 

(στεγανός βόθρος) ορθογωνίου σχήματος με τοιχώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα 

ώστε να αποκλείονται οι διαρροές λυμάτων ή εισροές εξωτερικών υγρών.  

Όπως φαίνεται και στα σχέδια που ακολουθούν, για την αποθήκευση των 

αστικών λυμάτων προσωπικού θα κατασκευαστεί : 
 

Στεγανή  Δεξαμενή ενεργών διαστάσεων: (3.5mx 1.5mx 2.10m) = 11,025 m3 

 

Τα αστικά λύματα θα συλλέγονται μετά από προσωρινή αποθήκευση μέσω 

βυτιοφόρων οχημάτων στις εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου (κωδ. 

Εργασίας διάθεσης D14 - κωδ. Εργασίας αξιοποίησης R13), για διάθεση και 

επεξεργασία ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η συχνότητα εκκένωσης του στεγανού 

βόθρου της μονάδας, θα είναι μία φορά κάθε 5-6 μήνες περίπου.  

Τα όρια κατασκευής της στεγανής δεξαμενής θα απέχουν : 

 από πηγές, φρέατα, ακτές > 30m 

 από τα όρια του γηπέδου > 5m 

 από θεμέλια κτιρίων > 6m 

 από σωλήνες υδραγωγείων > 15m 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Υ.Α.Υπ’ Αριθ. Ειβ. 221/65 (ΦΕΚ 138/Β/24-2-

65) «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων». 

 

Τέλος, για την συντήρηση της μηχανής του κινητήρα χρειάζονται πιθανόν 

αλλαγές στο λάδι του. Τη διαδικασία αυτή θα την αναλάβει η εταιρεία που θα 

συντηρεί τον μηχανολογικό εξοπλισμό της μονάδας και η συλλογή – αποθήκευση – 

απομάκρυνση του, θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 



 

M.Π.Ε. «ΚΑΡΑΜΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ» - Θέση «Γκοτζιά Μπαγλάρ», Δ/Ε Μακρυχωρίου, Δήμου Τεμπών    Σελίδα 98 

 

Πίνακας 6.5.3:  Κατάλογος παραγόμενων υγρών αποβλήτων κατά τη λειτουργία του σταθμού. 
 

 
ΚΩΔ. 

EKA 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΚΑ 

ΕΙΔΟΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

ΣΤΑΔΙΟ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΤΡΟΠΟΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΡΟΠΟΣ 
ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ   

tn/yr 
 
 
 

13 02 06 * 

συνθετικά έλαια 
μηχανής, 
κιβωτίου 

ταχυτήτων και 
λίπανσης 

Απόβλητα 
λιπαντικών 

ελαίων 

Συντήρηση Η/Μ 
εξοπλισμού και 

λοιπού 
εξοπλισμού 

μονάδας 

Συλλογή σε ειδικά 
στεγανά δοχεία 

εντός του 
σταθμού 

Συλλογή και 
επεξεργασία 

από 
αδειοδοτημένο 

Σύστημα 
Εναλλακτικής 
Διαχείρισης 

 
 
 

< 0,5 

 

(*): Επικίνδυνο απόβλητο κατά ΕΚΑ και την ΚΥΑ Αριθ. ΗΠ/13588/725/06(ΦΕΚ 383/Β’/2006) [i]. 

 

 

 
Εικόνα 6.5.3:  Απεικόνιση στεγανής δεξαμενής αποθήκευσης αστικών λυμάτων σταθμού  

(στεγανός βόθρος). 
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6.5.4 Εκτιμώμενες εκροές στερεών αποβλήτων – Τρόποι διαχείρισης & 

διάθεσης. 
 

 Τα κυριότερα στερεά απόβλητα και απορρίμματα που θα παράγονται κατά τη 

λειτουργία του προτεινόμενου σταθμού είναι απορρίμματα αστικού τύπου (μη 

επικίνδυνα). Τα παραγόμενα μη επικίνδυνα αστικού τύπου στερεά απόβλητα, όπως 

είναι τα απόβλητα συσκευασίας και απορρίμματα προσωπικού (< 1,5 kg/day), θα 

αποθηκεύονται σε κάδους απορριμμάτων και θα μεταφέρονται από το φορέα 

διαχείρισης στο Χ.Υ.Τ.Α. της περιοχής. 

Επίσης έχουμε μικρές ποσότητες στερεού υπολείμματος φίλτρανσης (πάστας) η 

οποία συλλέγεται σε ενσωματωμένους συλλέκτες του φίλτρου. Το στερεό αυτό 

υπόλειμμα, ως ενιαίο ανταλλακτικό υλικό των συλλεκτών του φίλτρου καθώς και τα 

όποια πιθανά βιομηχανικά απόβλητα συσκευασίας, θα αποθηκεύονται εντός του 

χώρου της προτεινόμενης μονάδας, θα διαχωρίζονται ανά κατηγορία υλικού και θα 

παραλαμβάνονται άμεσα (εντός δύο ημερών) από αδειοδοτημένες εταιρείες για 

περαιτέρω διαχείριση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε αυτά 

συμπεριλαμβάνεται και ο εξαντλημένος (απενεργοποιημένος) καταλύτης του 

συστήματος επιλεκτικής καταλυτικής αναγωγής (S.C.R.) της μονάδας, ο οποίος 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προμηθεύτριας εταιρείας θα αντικαθίσταται κάθε 2 

χρόνια περίπου (αλλαγή μετά από τουλάχιστον 16.000 h λειτουργίας της Μ.Ε.Κ.).  

Ενδέχεται λόγω των διαδικασιών συντήρησης του Η/Μ εξοπλισμού του 

προτεινόμενου σταθμού να προκύψουν και άλλα στερεά απόβλητα (άχρηστα σίδερα, 

συσσωρευτές, διάφορα υλικά κ.λπ.). Τα διάφορα αυτά απόβλητα θα συλλέγονται σε 

ειδικούς χώρους σε κατάλληλους περιέκτες και θα παραλαμβάνονται άμεσα (εντός 

δύο ημερών) από αδειοδοτημένες εταιρείες για ανακύκλωση στα αδειοδοτημένα 

Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης του ΥΠΕΚΑ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

Τέλος, οποιαδήποτε τυχόν διαρροή υγρού υλικού θα περιορίζεται στο χώρο που 

συμβαίνει και θα συλλέγεται με απορροφητικά/προσροφητικά υλικά (π.χ. άμμος, 

ροκανίδια ή ειδικού γεωϋφάσματος) για να υποστεί διαχείριση ως απόβλητο. Τα 

χρησιμοποιούμενα ρυπασμένα προσροφητικά-απορροφητικά υλικά θα συλλέγονται σε 

ειδικούς κάδους και η διαχείρισή τους θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται το είδος των παραγόμενων αποβλήτων κατά τη 

λειτουργία του σταθμού, οι κωδικοί τους σύμφωνα με την κωδικοποίηση του 

Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.), καθώς και ο τρόπος διαχείρισής τους. 
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Πίνακας 6.5.4:   Κατάλογος παραγόμενων στερεών αποβλήτων 
                      κατά τη λειτουργία του σταθμού. 

ΚΩΔ. 
EKA 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΑ 

ΕΙΔΟΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

ΣΤΑΔΙΟ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΤΡΟΠΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ 
ΧΩΡΟΣ 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ   
tn/yr 

 
 
 

150202* 

 
Απορροφητικά υλικά, υλικά 

φίλτρων (περιλαμβανομένων 

των φίλτρων ελαίου που δεν 

προδιαγράφονται άλλως), 

υφάσματα σκουπίσματος, 

προστατευτικός ρουχισμός 

που έχουν μολυνθεί από 

επικίνδυνες ουσίες 

 
 

 
 
 

 
Φίλτρα ελαίων 

 
 
 

 
 

Παραγωγική 
διαδικασία 

 

Συλλογή σε 
ειδικά στεγανά 

δοχεία εντός του 
σταθμού 

 

Συλλογή και 
επεξεργασία 

από 
αδειοδοτημένο 

Σύστημα 
Εναλλακτικής 
Διαχείρισης 

 
 
 
 
 
 

<1 

 
 
 

160601* 

 
 
 

Μπαταρίες μολύβδου 
 

 
 
 

Μπαταρίες 
 

 
 
 

Συντήρηση 
Η/Μ 

εξοπλισμού 

Συλλογή σε 
χώρους εντός 
του σταθμού 

Συλλογή και 
ανακύκλωση 

από 
αδειοδοτημένο 

Σύστημα 
Εναλλακτικής 
Διαχείρισης 

 
 
 

< 1 

 
160216 

Συστατικά στοιχεία που 

έχουν αφαιρεθεί από 

απορριπτόμενο εξοπλισμό 

άλλα από αυτά που 

αναφέρονται στο σημείο 

160215  

 

Σκράπ 

(σίδερα) 

 

Συντήρηση 

Η/Μ 

εξοπλισμού 

 

Συλλογή σε 

χώρους εντός 

του σταθμού 

 

Ανακύκλωση 

από 

εξουσιοδοτημέ

νο εργολάβο 

        

        < 1  

 
 
 

160103 

 
 

Ελαστικά στο τέλος του 

κύκλου ζωής τους 

 
Ελαστικά 

τροχοφόρων 
μηχανημάτων 
(π.χ. κλαρκ) 

Συντήρηση 
Η/Μ 

εξοπλισμού 

Συλλογή σε 
χώρους εντός 
του σταθμού 

Συλλογή και 
Ανακύκλωση 

ελαστικών από 
αδειοδοτημένο 

Σύστημα 
Εναλλακτικής 
Διαχείρισης 

 
 
 

< 1 

 
 
 

160802 * 

 

Εξαντλημένοι καταλύτες που 

περιέχουν επικίνδυνα 

μεταβατικά μέταλλα ή 

ενώσεις επικίνδυνων 

μεταβατικών μετάλλων  

 

Εξαντλημένοι 

καταλύτες 

συστήματος 

επιλεκτικής  

καταλυτικής 

αναγωγής 

(SCR) 

Συντήρηση 
Η/Μ 

εξοπλισμού 

Συλλογή σε 
χώρους εντός 
του σταθμού 

Συλλογή και 
Ανακύκλωση 

ελαστικών από 
αδειοδοτημένο 

Σύστημα 
Εναλλακτικής 
Διαχείρισης 

 
 

1 φορά κάθε  

2 χρόνια 

 

200101 
 

200102 
 

200138 
 
 
 

200139 
 

200140 

 

Χαρτιά & χαρτόνια 
 

Γυαλιά 
 

Ξύλο εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο σημείο 

200137 
 

πλαστικά 
 

μέταλλα 

 

Απόβλητα από 
συσκευασίες 

 

Απασχολούμεν
ο προσωπικό, 

επισκέπτες 

Συλλογή σε 
κάδους εντός 

του χώρου του 
σταθμού 

Ανακύκλωση 
αποβλήτων 
Συσκευασίας 

Συλλογή και 
ανακύκλωση 
αποβλήτων 
συσκευασίας 

από 
αδειοδοτημένο 

Σύστημα 
Εναλλακτικής 
Διαχείρισης 

 
 
 
 
 
 

<1 

 
 

200201 

 
 

Βιοαποικοδομήσιμα 
απόβλητα  

 

 
Αστικά 

απορρίμματα 
και απόβλητα 
συσκευασίας 

Απασχολούμεν
ο προσωπικό, 

επισκέπτες 

Συλλογή σε 
κάδους εντός 

του χώρου του 
σταθμού 

Υγειονομική 
ταφή αστικών 
απορριμμάτων 

μη 
επικίνδυνων 
στο Χ.Υ.Τ.Α. 

 
 

< 1 

 

(*): Επικίνδυνο απόβλητο κατά ΕΚΑ και την ΚΥΑ Αριθ. ΗΠ/13588/725/06(ΦΕΚ 383/Β’/2006). 
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6.5.5 Εκτιμώμενες εκπομπές αέριων ρύπων. 

 

Κατά τη φάση λειτουργίας της εξεταζόμενης μονάδας ηλεκτροπαραγωγής ΑΠΕ, η 

αποθήκευση των βιορευστών θα γίνεται σε κλειστές δεξαμενές, ως εκ τούτου δεν 

αναμένονται διαφυγούσες εκπομπές σκόνης από τη διαχείριση της πρώτης ύλης. 

Οι σημαντικότερες αέριες εκπομπές αφορούν την εκπομπή των κλασσικών 

ρύπων που συνδέονται με την καύση σε κινητήρα εσωτερικής καύσης (Μ.Ε.Κ.)  όπως 

οξείδια του αζώτου (NOx), οξείδια του θείου (SOx), μονοξειδίου το άνθρακα 

(CO) αιωρούμενων σωματιδίων (ΡΜ) και υδρογονανθράκων (ΗC).  

Τα βιορευστά υπόκειται σε φίλτρανση, πριν την καύση τους ώστε η σύσταση 

διαφόρων ρυπαντών στο καυσαέριο να είναι εντός των ορίων της νοµοθεσίας.  

Σχετικά με τις εκπομπές αέριων ρύπων, σύμφωνα με την ΚΥΑ Αρ. Οικ. 6164 

(ΦΕΚ 1107/Β/27-03-2018), για τον περιορισμό των εκπομπών ορισμένων ρύπων 

στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης με συνολική ονομαστική 

θερμική ισχύ ίση ή μεγαλύτερη από 1 MW και μικρότερη από 50 MW και μεταφοράς 

στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2193 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου (ΕΕL313/1/28.11.2015), οι οριακές τιμές εκπομπών αερίων 

ρύπων σε θερμοκρασία 273,15 ºΚ, πίεση 101,3 kPa και σε τυπική κ.ο. περιεκτικότητα 

15% Ο2, από νέες μονάδες ΜΕΚ και αεριοστρόβιλους με χρήση υγρών καυσίμων πλην 

πετρελαίου είναι οι εξής : 
 

Πίνακας 6.5.5.1 :   Επιτρεπόμενα όρια  εκπομπών αέριων ρύπων νέων σταθμών καύσης υγρών  

καυσίμων (ΦΕΚ 1107/Β/27-03-2018, Άρθρο 7-Παράρτημα ΙΙ - Μέρος 2 – Πίνακας 2 )[i]. 
 

 

Χημικός τύπος 

αέριου ρύπου 

(Ονομασία) 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ  

ΝΕΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΥΣΗΣ, ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 

(ΦΕΚ 1107/Β/27-03-2018, 

ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΜΕΡΟΣ 2 – ΠΙΝΑΚΑΣ 2) 

(σε mg/Νm3). 
SO2 (Διοξείδιο του θείου) 120 mg/Νm3 

NOX (Οξείδια του αζώτου) 225 mg/Νm3 

ΡΜ  (Σκόνη - Σωματίδια) 20 mg/Νm3 
 

 

 

Προς επίτευξη του στόχου των θεσμοθετημένων ορίων όσον αφορά τις εκπομπές 

των αερίων συστατικών στο εξεταζόμενο έργο, θα ληφθούν μέτρα για τη μείωση  

των αερίων εκπομπών NOx και των αιωρούμενων σωματιδίων ΡΜ σε τιμές 

μικρότερες από  τις προαναφερόμενες οριακές τιμές. 

Για τον περιορισμό των εκπομπών NOx θα εγκατασταθεί στη μονάδα, σύστημα 

επιλεκτικής  καταλυτικής αναγωγής (Selective Catalytic Reduction), τεχνολογία 

ευρέως διαδεδομένη για την αντιμετώπιση των εκπομπών NOx από μονάδες Μ.Ε.Κ.  

Όσον αναφορά τους υπόλοιπους ρύπους, όπως τα Η/C τα οποία μαζί με  τα NOX  

είναι υπεύθυνα για το σχηματισμό O3 (όζοντος) στην τροπόσφαιρα, λόγω των 

ανεκτών εκλυόμενων συγκεντρώσεων μετά την παρέμβαση του πρόσθετου 
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εξοπλισμού και της εκτεταμένης ατμοσφαιρικής διασποράς τους στη συνέχεια, δε 

συμβάλουν στη δημιουργία του επιβλαβούς αυτού δευτερογενούς προέλευσης ρύπου. 

Σχετικά με τις εκλύσεις CO, το ενδεχόμενο δυσμενούς διασποράς τους στην 

ατμόσφαιρα θα πρέπει να αποκλειστεί τόσο λόγω περιορισμένων εκλυόμενων 

ποσοτήτων, όσο και των ατμοσφαιρικών χημικών μηχανισμών μετατροπής του σε CO2. 

Είναι ευρέως γνωστό πως κατά την έκλυσή του στην ατμόσφαιρα, υπό κατάλληλες 

συνθήκες, το CΟ οξειδώνεται από την ελεύθερη ρίζα του ΟΗ- και μετατρέπεται σε CO2, 

έχοντας χρόνο ζωής 2-4 μήνες.  

Συγκεκριμένα : 
 

Πίνακας 6.5.5.2 Αντιδράσεις μείωσης CΟ στην ατμόσφαιρα.  

Ο2+ hvO2 +O· 

Ο-    + H2O 2OH- 

H2O  + hvOH- + H+ (φωτόλυση υδρατμών) 

 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ OH- 

CO + OH- + CO2+ H- 
 

Η αντίδραση μετατροπής του CO σε CO2 λαμβάνει χώρα στα κατώτερα στρώματα 

της στρατόσφαιρας και στην τροπόσφαιρα και ευνοείται από την ύπαρξη των 

υδροξυλικών ομάδων που παράγονται κυρίως από τη φωτόλυση του όζοντος και των 

υδρατμών. Η τελευταία, είναι η αντίδραση παραγωγής OH- που κυριαρχεί στην 

τροπόσφαιρα. Κατά συνέπεια, ο περιορισμένος χρόνος ζωής του CO στην τροπόσφαιρα 

(μόλις 2-4 μήνες, όπως αναφέρθηκε) μέσω του χημικού μηχανισμού μετατροπής του 

σε CO2 το οποίο και αφομοιώνεται στη συνέχεια από τις ενεργειακές καλλιέργειες, 

συμβάλλει σε ευνοϊκό ισοζύγιο αερίων ρύπων που δεν επιβαρύνει τη δημόσια υγεία. 

Σχετικά με τις εκπομπές SO2 από μονάδες καύσης βιορευστών όπως το 

εξεταζόμενο έργο, είναι μηδαμινές λόγω της πολύ χαμηλής συγκέντρωσης θείου (S) 

στο καύσιμο (<0,03% σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προτύπου EN 

14214:2012).[xxvii] 

Συνολικά, οι εκτιμώμενοι αέριοι ρύποι που θα εκλύονται ανά έτος στην 

ατμόσφαιρα, κατά τη λειτουργία του σταθμού καύσης βιορευστών , φαίνονται στον 

πίνακα: 

Πίνακας 6.5.5.3 : Συνολικές εκτιμώμενες εκπομπές αέριων ρύπων σταθμού. 
 

Είδος αέριου 

ρύπου 

Εκπομπές  σταθμού 

(σε tn/χρόνο) 

NOx 1,685 

CO 2,237 

SO2 0,357 

HC 0,544 

PM 0,038 
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6.5.6 Εκτιμώμενες εκπομπές θορύβου και δονήσεων. 
 

Κατά τη φάση λειτουργίας του εξεταζόμενου έργου ΑΠΕ, ο θόρυβος στην 

εγκατάσταση προέρχεται βασικά από τα τμήματα του ηλεκτρομηχανολογικού (Η/Μ) 

εξοπλισμού του. Τα αναμενόμενα επίπεδα θορύβου στον κύριο χώρο παραγωγής, 

εκτιμάται σύμφωνα με τη μέχρι τώρα εμπειρία ότι θα είναι 60 – 75 dB(A), ενώ στα 

όρια του  γηπέδου δε θα υπερβαίνουν τα 55 dB(A). Για σύγκριση αναφέρεται ότι το 

επίπεδο του ανεκτού θορύβου στα όρια του γηπέδου βιομηχανικών εγκαταστάσεων 

καθορίζεται από την ελληνική νομοθεσία σε ανώτατο επιτρεπτό όριο 55 dB(Α) σε 

περιοχές που επικρατεί εξίσου το βιομηχανικό και αστικό στοιχείο  (αγροτική περιοχή 

όπως η εν λόγω εγκατάσταση) (Π.Δ. 1180/81, ΦΕΚ 293/Α/06-10-81), ενώ 

επιβάλλεται η χρήση ατομικών ακροπροστατευτικών μέσων όταν η έκθεση των 

εργαζομένων σε θόρυβο υπερβαίνει τα 90dB(A) (ΠΔ 85/91). 

Τα container που θα στεγάσουν τον εξοπλισμό του σταθμού θα έχουν την 

κατάλληλη ηχομόνωση, ενώ τα μέτρα ηχομόνωσης που λαμβάνονται (σωστή έδραση 

με μόνωση, εύρυθμη λειτουργία σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, 

άμεση αποκατάσταση των βλαβών, τοποθέτηση των μηχανημάτων σε κλειστούς και 

ειδικά ηχομονωμένους χώρους,  περιμετρική φύτευση του σταθμού από δένδρα και 

θάμνους για τον περιορισμό της διασποράς του παραγόμενου θορύβου στη γύρω 

περιοχή) θα περιορίσουν σημαντικά τον εκπεμπόμενο θόρυβο, ο οποίος θα είναι εντός 

των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία ορίων. 

Οι δευτερογενείς πηγές θορύβου από την κίνηση των οχημάτων μεταφοράς της 

πρώτης ύλης, αλλά και των βοηθητικών, εκτιμώνται σε επίπεδα χαμηλότερα των 55 

dB(Α).  

 

6.5.7 Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. 
 

Όσον αφορά την εκπομπή ακτινοβολιών από τη λειτουργία του σταθμού και από 

το δίκτυο σύνδεσής του με τη ΔΕΗ, η ισχύς του εξεταζόμενου σταθμού, είναι σχετικά 

μικρή, γι’ αυτό και η σύνδεσή του γίνεται στο δίκτυο μέσης τάσης με αποτέλεσμα η 

εκπομπή ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών να είναι αμελητέα. 

Ο μόνος χώρος όπου παράγεται ακτινοβολία είναι στο διαμέρισμα του 

μετασχηματιστή μέσης τάσης, το οποίο σύμφωνα με τον κατασκευαστή, θα πληροί 

όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία απαιτούμενες προδιαγραφές 

κατασκευής και στον οποίο θα τηρούνται τα προβλεπόμενα της ΚΥΑ 3606(ΦΟΡ) 

238/25-04-2002 (ΦΕΚ 512/Β’)[i]. «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία 

διατάξεων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων». 
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6.6 Παύση λειτουργίας – αποκατάσταση. 

6.6.1 Εκτίμηση χρόνου ή συνθηκών παύσης λειτουργίας.  
 

Η λειτουργία του σταθμού θα είναι για τουλάχιστον 20 χρόνια. Ο χρόνος ζωής 

των εγκαταστάσεων της μονάδας είναι τουλάχιστον 30 έτη και αναμένεται η 

εγκατάσταση με αναβάθμιση / ανανέωση μηχανολογικού εξοπλισμού να λειτουργήσει 

για τουλάχιστον 22 χρόνια. Οι συνθήκες παύσης λειτουργίας του έργου ταυτίζονται με 

την χρονική διάρκεια της σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία με τα 

σημερινά δεδομένα ανέρχεται σε 20 έτη. 

 

6.6.2 Καθαίρεση μόνιμων κατασκευών, απομάκρυνση εξοπλισμού και 

υλικών και τρόποι διάθεσής τους (διαδικασίες, χρονοδιάγραμμα). 
 

Μετά την παύση λειτουργίας του σταθμού, θα γίνει πλήρη αποκατάσταση του 

χώρου στην πρότερή του μορφή. Πιο συγκεκριμένα θα γίνει αποξήλωση του 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των δομικών εγκαταστάσεων, καθώς και 

αποκατάσταση της βλάστησης. Για την απομάκρυνσή του, ο πάγιος Η/Μ εξοπλισμός 

του σταθμού θα αποσυναρμολογείται επιτόπου και θα μεταφέρεται σε ειδικούς χώρους 

υποδοχής, όπου θα καθαρίζεται επιμελώς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στη 

συνέχεια, ανάλογα με την εμπορική του αξία, θα πωλείται απ’ ευθείας ως έχει σε 

άλλους χρήστες, ως μεταχειρισμένος εξοπλισμός, ενώ ο μη εμπορεύσιμος θα 

αποσυναρμολογείται και θα πωλείται ως scrap. Η ίδια διαδικασία θα εφαρμόζεται για 

τα οχήματα και τα μηχανήματα (βοηθητικός εξοπλισμός). 

 

Τυχόν επικίνδυνα υλικά που θα προκύπτουν κατά την αποσυναρμολόγηση του 

πάγιου Η/Μ εξοπλισμού θα διατίθενται με ασφάλεια μαζί με αντίστοιχα υλικά από την 

αποσυναρμολόγηση του βοηθητικού εξοπλισμού σύμφωνα με τις ισχύουσες 

προδιαγραφές και το νομοθετικό πλαίσιο περί διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων. 

 

Έχοντας ολοκληρωθεί η αποσυναρμολόγηση και η αξιοποίηση – διάθεση του Η/Μ 

και μη εξοπλισμού και η ασφαλής διάθεση τυχόν επικινδύνων αποβλήτων, θα 

ξεκινήσει η διαδικασία της αποσυναρμολόγησης και απομάκρυνσης των δομικών 

κατασκευών των εγκαταστάσεων. Η διαχείριση των ανωτέρω υλικών θα γίνεται 

σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών 

Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.). 
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6.6.3 Αποκατάσταση εδάφους ή χώρου κατάληψης του έργου. 
 

Κατά τις εργασίες αποκατάστασης του γηπέδου εγκατάστασης του σταθμού, 

τυχόν επιβάρυνση του εδάφους, κατά τόπους, λόγω διαρροών αντιδραστηρίων, 

πετρελαιοειδών, χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων, κ.λπ. θα αντιμετωπίζεται σύμφωνα 

με τις ισχύουσες προδιαγραφές απορρύπανσης-περιβαλλοντικής αποκατάστασης 

εδάφους (απομάκρυνση - απορρύπανση - αποκατάσταση εδαφικού στρώματος). 

Δεδομένου ότι η υλοποίηση του έργου συνοδεύεται από μικρής και 

περιορισμένης κλίμακας επιφανειακές παρεμβάσεις, οι οποίες δεν επηρεάζουν με 

μετρήσιμο τρόπο τα εδαφολογικά, γεωλογικά και τεκτονικά χαρακτηριστικά της 

περιοχής παρέμβασης και δεν αναμένεται να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στην 

τοπογραφία και στα ανάγλυφα χαρακτηριστικά της επιφάνειας, ή να προκαλέσουν 

αύξηση της διάβρωσης του εδάφους, γεωλογικές μεταβολές ή καταστροφές, δεν 

απαιτούνται ιδιαίτερες εργασίες αποκατάστασης της γεωμορφολογίας του γηπέδου. 

Κατά τα λοιπά, προβλέπονται παρεμφερή μέτρα και δράσεις όπως αυτά στη φάση 

κατασκευής, τα οποία θα διασφαλίσουν την αποτελεσματικότερη προστασία του 

ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής του έργου, κατά τις 

εργασίες απομάκρυνσης όλων των υπόγειων και υπέργειων προσθηκών του σταθμού 

και την αποκατάσταση των χώρων στην πρότερή τους μορφή ή για περαιτέρω ή άλλη 

χρήση. 

 

 

6.7 Έκτακτες συνθήκες και κίνδυνοι για το περιβάλλον 

Η φάση κατασκευής του προτεινόμενου σταθμού εκτιμάται ότι θα είναι 

περιορισμένης διάρκειας καθώς θα απαιτηθούν μερικοί μήνες (5-6) για να 

ολοκληρωθεί η διαμόρφωση των χώρων, η εγκατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού 

εξοπλισμού και η σύνδεσή του με το δίκτυο της Δ.Ε.Η., ενώ δε θα απαιτηθούν 

εκτεταμένες εκσκαφές και έργα οδοποιίας. Ως εκ τούτου δεν αναμένεται να 

δημιουργηθούν ανώμαλες καταστάσεις ή να εκτεθούν άνθρωποι σε κίνδυνο. Σε κάθε 

περίπτωση η λειτουργία του εργοταξίου θα είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία 

σχετικά με τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα 

προσωρινά ή κινητά εργοτάξια. 

Για την αντιμετώπιση τυχόν έκτακτων περιστατικών ο σταθμός θα διαθέτει 

αναλυτικό σχέδιο με τα στοιχεία των υπεύθυνων ανά ενέργεια, το οποίο θα είναι 

διαθέσιμο και προσβάσιμο από το προσωπικό. Στο χώρο θα υπάρχουν σε επάρκεια 

μέσα χημικής εξουδετέρωσης (πριονίδι ή άμμος με ασβέστη) των τυχόν διαρρεόντων 

ηλεκτρολυτών, υγρών. Το μείγμα θα συλλέγεται και θα αποθηκεύεται σε στεγανά 
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βαρέλια με κάλυμμα και θα διαχειρίζεται ως επικίνδυνο απόβλητο από αδειοδοτημένο 

διαχειριστή. 

Όπως προαναφέρθηκε, στo χώρο τοποθέτησης των δεξαμενών αποθήκευσης 

των βιορευστών, για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων που προέρχονται από 

τυχαία περιστατικά, όπως διαρροές πρώτων υλών/καυσίμων από βλάβη ή αμέλεια, θα 

κατασκευαστεί στεγανολεκάνη ασφαλείας ίσης χωρητικότητας με αυτή των δεξαμενών 

αποθήκευσης των βιορευστών με σκοπό τη συλλογή τυχόν διαφυγόντων 

ελαίων/καυσίμων, σε περίπτωση διαρροής αυτών. Έτσι με τον τρόπο αυτό θα ληφθεί 

μέριμνα ώστε να αποφευχθεί κάθε ενδεχόμενο ρύπανσης του περιβάλλοντος σε 

περίπτωση εμφάνισης τέτοιων έκτακτων καταστάσεων και περιστατικών.   
 

Προβλέπεται επίσης η λήψη όλων εκείνων των απαραίτητων μέτρων που θα 

καθιστούν αδύνατη την προσέγγιση στα σημεία των εγκαταστάσεων που πιθανόν να 

εγκυμονούν κινδύνους (μετασχηματιστές, πεδία και αγωγούς μέσης και χαμηλής 

τάσης), καθώς και η κατάλληλη σήμανσή τους. Το προσωπικό του σταθμού θα 

χρησιμοποιεί μέσα ατομικής προστασίας (κράνη, ωτοασπίδες κ.λπ.) που θα 

παρέχονται από την εταιρεία. Η εγκατάσταση θα διαθέτει επίσης σύστημα 

πυρασφάλειας, οι τεχνικές  προδιαγραφές του οποίου θα αποφασιστούν κατά την 

εκπόνηση της οριστικής μελέτης πυρασφάλειας η οποία θα εγκριθεί από την οικεία 

Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

Τέλος, δεν υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή διαφυγή επικίνδυνων ουσιών 

(περιλαμβανομένων, εκτός των άλλων πετρελαίου, εντομοκτόνων, χημικών ουσιών ή 

ακτινοβολίας) καθώς η εγκατάσταση κατά τη διάρκεια λειτουργίας της δεν 

χρησιμοποιεί επικίνδυνες χημικές ουσίες ούτε εκπέμπει ακτινοβολία ώστε να υπάρξει 

κίνδυνος ανάπτυξης ανωμάλων καταστάσεων, ενώ δεν υπάρχει και συνέργεια με 

άλλες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (π.χ. σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας, 

αναμεταδότες, ανεμογεννήτριες, κ.λπ.). 

 
 
 

6.8 Σε περίπτωση έργου που η κατασκευή του επηρεάζει την κοίτη (στενή ή 

ευρεία) υδατορέματος, παρατίθενται πρόταση οριοθέτησης του υδατορέματος 

με βάση τα στοιχεία του φακέλου οριοθέτησης, ενώ σε περίπτωση που το 

έργο περιλαμβάνει και διευθέτηση τμήματος, αυτή περιγράφεται στο παρόν 

κεφάλαιο. Εξαιρούνται έργα που διασχίζουν εγκάρσια το υδατόρεμα. 

Το εξεταζόμενο έργο του σταθμού καύσης βιορευστών, δεν εμπίπτει σε αυτή την 

κατηγορία. 

  



 

M.Π.Ε. «ΚΑΡΑΜΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ» - Θέση «Γκοτζιά Μπαγλάρ», Δ/Ε Μακρυχωρίου, Δήμου Τεμπών    Σελίδα 107 

 

7. Εναλλακτικές λύσεις. 

7.1 Παρουσίαση βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων που 

εξετάσθηκαν 

 

Η επιλογή της θέσης έγινε μετά από σχολαστική εξέταση της περιοχής ώστε να 

ικανοποιεί αρχικά τα δεδομένα του εφοδιασμού της μονάδας με πρώτη ύλη (πεδινή 

ζώνη δήμου και νομού, πλησίον γεωργικών εκμεταλλεύσεων) και εν συνεχεία τους 

περιορισμούς που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία για την προστασία του 

περιβάλλοντος, τους υπάρχοντες οικισμούς και τις εν γένει δραστηριότητες της 

ευρύτερης περιοχής. 

Επίσης, για την επιλογή της θέσης ελήφθησαν υπόψη κριτήρια χωροταξικά και 

περιβαλλοντικά, σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, αλλά και: 

 την Κ.Υ.Α. 49828/2008 (ΦΕΚ 2464/Β’/3-12-2008)[i]: «Έγκριση ειδικού 

πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» 

και όσον αφορά, τα Κριτήρια χωροθέτησης εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης 

της ενέργειας από βιομάζα ή βιοαέριο (άρθρο 18) και για τα συνοδά έργα 

(παρ. 2, άρθρο 6), αλλά και το σύνολο των όρων και περιορισμών για τα 

έργα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

 το Νόμο 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α’/4-6-2010) [i] του ΥΠΕΚΑ και τα άρθρα 9 : 

«Θέματα χωροθέτησης εγκαταστάσεων ΑΠΕ» και 8: «Τροποποίηση διατάξεων για 

την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής», αλλά και το 

σύνολο των όρων και περιορισμών για τα έργα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

που θέτει ο νόμος. 

Οι άλλοι παράμετροι που εξετάστηκαν είναι: 

 Η  δυνατότητα διασύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο της Δ.Ε.Η. 

 Ύπαρξη δρόμων στην περιοχή και η ευκολία πρόσβασης στο γήπεδο.  

 Αποστάσεις από τους κοντινότερους οικισμούς. 

 Οικιστικό δίκτυο, παραδοσιακοί οικισμοί, περιοχές ιστορικών τμημάτων πόλεων. 

 Χρήσεις γης. 

 Οικοσυστήματα - Χλωρίδα – Πανίδα. 

 Οριοθετημένοι αρχαιολογικοί χώροι και ζώνες. 

 Αποστάσεις από τα βασικά δίκτυα υποδομής. 

 Αποστάσεις από υφιστάμενα και προγραμματιζόμενα έργα και δραστηριότητες. 

 Περιοχές περιβαλλοντικής προστασίας και ειδικά προγράμματα περιβαλλοντικής 

προστασίας (NATURA, RAMSAR, οικολογικοί πόροι διευρωπαϊκής σημασίας, 

κ.λπ.). 
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Κατά την εξέταση των εναλλακτικών λύσεων για την υλοποίηση του έργου, 

εξετάστηκαν μεταξύ άλλων  τα ακόλουθα : 

 

 Ως προς την επιλογή της θέσης του γηπέδου εγκατάστασης  
 

Η περιοχή ενδιαφέροντος από τον φορέα υλοποίησης για την εγκατάσταση του 

σταθμού καύσης βιορευστών, επικεντρώνεται στην πεδινή ζώνη  της Δ.Ε. 

Μακρυχωρίου. 
 

Κατά την αναζήτηση προς επιλογή κατάλληλης έκτασης, οι εναλλακτικές λύσεις 

εγκατάστασης του σταθμού που εξετάστηκαν στη ευρύτερη περιοχή, απεικονίζονται 

στην ακόλουθη εικόνα  (περιοχές  Α, Β, Γ και Δ). 
 

 

Εικόνα 7.1.1: Περιοχές εναλλακτικών λύσεων εγκατάστασης  σταθμού καύσης βιορευστών. 

 

Σχετικά με τις εναλλακτικές λύσεις στις ευρύτερες περιοχές Α & Γ (βορειοδυτικά, 

βορειοανατολικά και ανατολικά της προτεινόμενης θέσης), οι λύσεις αυτές 

απορρίφθηκαν διότι ως επί το πλείστον ανήκουν σε ημιορεινές δυσπρόσιτες και 

βραχώδεις περιοχές.   

Όσον αφορά τις εναλλακτικές λύσεις στις ευρύτερες περιοχές Β και Δ (βόρεια, 

δυτικά, νοτιοδυτικά, νότια και νοτιοανατολικά της προτεινόμενης θέσης), οι λύσεις 

αυτές απορρίφθηκαν, αφενός μεν λόγω της αδυναμίας εξεύρεσης κατάλληλης 

έκτασης, είτε λόγω απροθυμίας των ιδιοκτητών για αγορά ή μίσθωση για την 

εγκατάσταση του έργου, είτε λόγω των υψηλών οικονομικών απαιτήσεών τους, 
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κρίθηκαν οικονομικά ασύμφορες  και ως εκ τούτου μη βιώσιμες, αφετέρου δε λόγω 

του ότι δεν ικανοποιούσαν κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο τις προϋποθέσεις αλλά και 

περιορισμούς που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία (αποστάσεις από οικισμούς, 

ζώνες αρχαιολογικών χώρων, δασικά τμήματα, ποτάμια, συγκοινωνιακοί άξονες, 

δίκτυα υποδομών κ.λπ.).  

Επιπλέον, σε αρκετές από τις αγροτικές αυτές περιοχές, όσον αφορά τις 

υποδομές τόσο του οδικού δικτύου για την πρόσβαση  όσο και του δικτύου διανομής 

Μ.Τ. για τη διασύνδεση του σταθμού, είναι ελλιπής, σε αντίθεση με την περίπτωση 

του προτεινόμενου γηπέδου όπου το αγροτεμάχιο συνορεύει με υφιστάμενο αγροτικό 

δρόμο και πλησίων των ορίων του  διέρχεται  δίκτυο Μ.Τ.. Κατά συνέπεια θα 

απαιτούνταν εκτενή έργα και για την πρόσβαση αλλά και για  τη διασύνδεση του 

σταθμού, γεγονός που θα επιβάρυνε σημαντικά τόσο το συνολικό κόστος 

εγκατάστασης του σταθμού όσο κυρίως και τις όποιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που 

θα προέκυπταν από την κατασκευή των απαιτούμενων αυτών έργων υποδομής.   

Ως εκ τούτου οι εναλλακτικές  αυτές λύσεις στην ευρύτερη περιοχή 

απορρίφθηκαν. 

 

 Ως προς την επιλογή τεχνολογίας ΑΠΕ. 

 

Θεωρητικά, οι εναλλακτικές λύσεις για την δημιουργία σταθμού παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, στο παρόν οικόπεδο, είναι οι εξής: 
 

 Αιολική ενέργεια: Θα πρέπει να αποκλειστεί αυτή η επιλογή, γιατί το αιολικό 

δυναμικό στην συγκεκριμένη περιοχή (πεδινή έκταση) δε θεωρείται 

αξιοποιήσιμο. Σύμφωνα και με τον αιολικό χάρτη του ΚΑΠΕ το δυναμικό στην 

συγκεκριμένη περιοχή δεν ξεπερνά τα 4m/sec, το οποίο καθιστά έργα αιολικής 

ενέργειας μη βιώσιμα. 

 Υδραυλική ενέργεια: Δεν υπάρχουν οι αντικειμενικές προϋποθέσεις για την 

επιλογή αυτή. 

 Γεωθερμική ενέργεια: Δεν υπάρχουν οι αντικειμενικές προϋποθέσεις για την 

επιλογή αυτή. 

 Ηλιακή ενέργεια: Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Διαχειριστή Δικτύου, η 

συνολική εγκατεστημένη ισχύς των Φ/Β στο σύνολο της επικράτειας (2565,86 

ΜW) έχει ξεπεράσει την προβλεπόμενη ισχύ – στόχο - για το 2020 που είναι 

2200,0 MW. Ως εκ τούτου η επιλογή αυτή δεν κρίνεται εφικτή. 
 

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, δεν υπάρχουν βιώσιμες και επεξεργασμένες 

εναλλακτικές λύσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άλλης μορφής ΑΠΕ 

στο παρόν οικόπεδο και επιλέχθηκε η συγκεκριμένη φιλική και ήπια τεχνολογία για 

την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 
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 Ως προς το μέγεθος της εγκατάστασης. 
 

Τα κριτήρια για την επιλογή του μεγέθους της εγκατάστασης είναι κυρίως 

οικονομικής φύσεως. Η επένδυση, με την παρούσα μορφή της,  χαρακτηρίζεται 

βιώσιμη και οικονομικά προσοδοφόρα για τον φορέα υλοποίησης. 

Επιπλέον οι κινητήρες έως 500 KW είναι μια ευρέως δημοφιλής τεχνολογία με 

αποτέλεσμα να υπάρχει πληθώρα κατασκευαστών στην αγορά που να μπορούν να 

καλύψουν τις ανάγκες της εγκατάστασης με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Τέλος το 

δίκτυο διασύνδεσης Μ.Τ. της περιοχής χρήζει τροφοδοσίας έως 500 kW.  

 

 Ως προς την  επιλογή εξοπλισμού. 
 

Σχετικά με τις εναλλακτικές λύσεις ως προς την τεχνολογία ενεργειακής 

αξιοποίησης της βιομάζας, οι εμπορικά διαθέσιμες τεχνολογίες περιλαμβάνουν : 

 την καύση σε εσχάρα  

 την καύση σε ρευστοποιημένη κλίνη  

 την αεριοποίηση της στερεής βιομάζας. 
 

Η τεχνολογία της καύσης σε εσχάρα αποτελεί την παλαιότερη και πιο 

διαδεδομένη τεχνική με συσσωρευμένη εμπειρία εφαρμογών στη βόρεια και κεντρική 

Ευρώπη. Αποτελεί δοκιμασμένη και αξιόπιστη τεχνολογία, με απλότητα και υψηλό 

βαθμό ασφάλειας διεργασιών και χαμηλά κόστη λειτουργίας και εγκατάστασης. 
 

Η τεχνολογία της καύσης σε ρευστοποιημένη κλίνη είναι νεότερη μέθοδος, με 

περίπου 30 χρόνια εφαρμογών. Το πλεονέκτημα της συγκριτικά με την καύση σε 

εσχάρα είναι οι μικρότερες διαστάσεις των καυστήρων και η δυνατότητα 

απορρόφησης μεγάλων διακυμάνσεων στην ποιότητα του καυσίμου χωρίς να 

απαιτούνται τροποποιήσεις των παραμέτρων καύσης. Τα μειονεκτήματά της είναι το 

γεγονός ότι εφαρμόζεται κυρίως σε περιπτώσεις μεγάλων εγκαταστάσεων καθώς οι 

εμπορικά διαθέσιμοι καυστήρες κυμαίνονται σε μεγέθη μεγαλύτερα των 20MWth και τα 

υψηλότερα κόστη εγκατάστασης και λειτουργίας. 
 

Η τεχνολογία της αεριοποίησης  αφορά τη μετατροπή της στερεής βιομάζας σε 

αέριο καύσιμο. Το πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής σε σχέση με την απευθείας καύση 

συνίσταται στις μειωμένες εκπομπές αερίων ρύπων και το μεγαλύτερο βαθμό 

απόδοσης. Οι τεχνολογίες αυτές βρίσκονται όμως σε πιλοτικό στάδιο με περιορισμένες 

εφαρμογές, γεγονός που οφείλεται στα υψηλά κόστη εγκατάστασης και λειτουργίας 

και στην αυξημένη επικινδυνότητα των εγκαταστάσεων, λόγω διακίνησης του 

καυσίμου αερίου. 
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Υπάρχουν πολλοί τρόποι παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιώντας τη 

θερμότητα που παράγεται κατά την καύση, συμπεριλαμβανομένων του 

ατμοστροβίλου, των ηλεκτρογεννητριών ORC, των μηχανών Stirling, έμμεσης καύσης 

αεριοστρόβιλου και άμεσης καύσης αεριοστρόβιλου. Η παραγωγή ενέργειας με 

ατμοστρόβιλο είναι η πιο καθιερωμένη τεχνολογία, αλλά υστερεί σε χαμηλής κλίμακας 

εφαρμογές, αφού αφενός απαιτούνται μεγάλες ποσότητες νερού, αφετέρου χρειάζεται 

να γίνει εφαρμογή εγκατάστασης μεγάλης κλίμακας ώστε να επιτευχτεί ικανοποιητικός 

βαθμός απόδοσης. 

Οι υπόλοιπες τεχνολογίες ναι μεν παρουσιάζουν ανάλογα υψηλή αποδοτικότητα, 

αλλά δεν είναι ευρέως διαθέσιμες εμπορικά. 

Όσον αφορά τώρα την  καύση βιορευστών σε Μ.Ε.Κ, αυτή έχει σχετικά μειωμένα  

καυσαέρια σε σχέση με την καύση σε λέβητα. O συνολικός βαθμός απόδοσης των 

μονάδων καύσης βιορευστού  προς ηλεκτροπαραγωγή ανέρχεται σε 42-47% ενώ ο 

αντίστοιχος βαθμός απόδοσης των μονάδων καύσης ξυλώδους βιομάζας ανέρχεται σε 

17-20%  περίπου, άρα για την ίδια παραγόμενη ποσότητα ενέργειας θα απαιτείτο η 

χρήση τουλάχιστον μισής ποσότητας βιορευστού σε  σύγκριση με το στερεό. Συνεπώς, 

μειώνονται κατά πολύ οι χώροι αποθήκευσης της εγκατάστασης. Στο βιορευστό 

υπάρχει υψηλή θερμογόνος δύναμη κατά βάρος (8.000-9.000 kcal/kgr). Τα τελευταία 

χρόνια αξιοποιώντας τη γνώση που υπάρχει στη διαχείριση των υγρών καυσίμων, οι 

μηχανές έχουν προσαρμοστεί στο να καίνε υγρά καύσιμα προερχόμενα από βιομάζα 

(βιοντίζελ, βιορευστά, φυτικά έλαια κ.α.). Βασικό πλεονέκτημα των βιορευστών είναι 

η μεταφορά, η αποθήκευση και η διαχείρισή τους ενώ οι τρόποι διακίνησης δεν 

διαφέρουν σε τίποτα από όλα τα υπόλοιπα συμβατικά υγρά. Έτσι η   διαθεσιμότητα 

του δικτύου οχημάτων μεταφοράς του καυσίμου καθιστά  ευκολότερη τη μετακίνησή 

του σε μεγάλες αποστάσεις ενώ και η προσαρμογή της τεχνολογίας των μηχανών 

ανέπτυξαν την εμπορικότητα των εφαρμογών ηλεκτροπαραγωγής από υγρή βιομάζα. 
 

Επιπλέον, σχετικά με την τεχνολογία των εμβολοφόρων μηχανών εσωτερικής 

καύσης (ΜΕΚ), ισχύουν τα εξής :  

 Είναι μηχανές με αρκετά μεγάλο βαθμό απόδοσης (32% - 50%). 

 Υπάρχει μεγάλη ποικιλία προμηθευτών αλλά και ποιοτήτων στο μέγεθος που 

απαιτείται καθώς διατίθενται σε μεγέθη από 1kw μέχρι και 80Μw πράγμα 

που τις καθιστά κατάλληλες και για μικρές και μέσου μεγέθους εφαρμογές. 

 Το κόστος κτίσης του κινητήρα είναι χαμηλότερο σχετικά με τους 

υπόλοιπους. 

 Υπάρχει μεγάλη παρακαταθήκη ανταλλακτικών στην Ελλάδα αλλά και σε 

όλη την Ευρώπη και μπορούν να παραδοθούν σε 48 ώρες. 

 Είναι δοκιμασμένοι  κινητήρες σε αντίστοιχα έργα  σε όλο τον πλανήτη. 
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Βάση λοιπόν των παραπάνω και δεδομένου του μεγέθους του σταθμού η επιλογή 

της συγκεκριμένης τεχνολογίας ενεργειακής αξιοποίησης των βιορευστών και 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση φυτικών ελαίων σε ΜΕΚ, αποτελεί την πιο 

οικονομική και την πιο αξιόπιστη τεχνικά λύση. 

 

 Μηδενική λύση. 
 

Όσον αφορά τη μηδενική λύση για το μέγεθος και τη θέση του έργου, δηλαδή τη 

μη χωροθέτηση του έργου (κύριου και συνοδών) στην περιοχή, θεωρείται ότι η λύση 

αυτή πρέπει να αποκλειστεί. 

Το συγκεκριμένο έργο δεν προκαλεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις μη 

αναστρέψιμες στην περιοχή, εφόσον τηρηθούν περιβαλλοντικοί όροι και 

περιορισμοί σύμφωνα με την παρούσα μελέτη. 
 

Η θέση εγκατάστασης του σταθμού ανήκει σε προνομιακή περιοχή χωροθέτησης 

εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ενέργειας από βιορευστά καθώς: 

 βρίσκεται πλησίον γεωργικών εκμεταλλεύσεων, 

 το γήπεδο τηρεί τις ελάχιστες αποστάσεις από τις γειτνιάζουσες χρήσεις γης, 

δραστηριότητες και δίκτυα τεχνικής υποδομής που καθορίζονται στους 

πίνακες του Παραρτήματος VI της ΚΥΑ 49829 (ΦΕΚ 2644/Β’/2008), [i] 

 υπάρχει δυνατότητα διασύνδεσης του σταθμού λόγω της παρουσίας και 

διέλευσης δικτύου Μ.Τ. πλησίον των ορίων του οικοπέδου 

 πρόκειται για έργο από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) το οποίο μαζί 

με τα έργα διασύνδεσης χαρακτηρίζονται ως δημόσιας ωφέλειας. 

 

Επιπλέον, η μη υλοποίηση του έργου και η παραγωγή ενέργειας από 

συμβατικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής συνεπάγεται περισσότερες εκπομπές 

άλλων επικίνδυνων ρύπων (όπως τα αιωρούμενα μικροσωματίδια, τα οξείδια του 

αζώτου, οι ενώσεις του θείου, κ.λπ.). Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 

πυροδοτούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και αλλάζουν το κλίμα της Γης, ενώ η 

ατμοσφαιρική ρύπανση έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον (όξινη 

βροχή).  
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7.2 Αξιολόγηση και αιτιολόγηση της τελικής επιλογής σε σχέση με 

τις επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. 

Η προτεινόμενη εξεταζόμενη θέση για την υλοποίηση του σταθμού ΑΠΕ, είναι 

αυτή που ικανοποιεί κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο τις προϋποθέσεις αλλά και 

περιορισμούς που απαιτούνται για τέτοια έργα, καθώς: 
 

 Στην προτεινόμενη θέση δεν απαιτούνται έργα οδοποιίας για τις ανάγκες 

υλοποίησης του έργου καθώς το γήπεδο συνορεύει με υφιστάμενο αγροτικό  

δρόμο. 

 Υπάρχει δυνατότητα διασύνδεσης  λόγω της παρουσίας και διέλευσης δικτύου 

Μ.Τ. πλησίον των ορίων του οικοπέδου. 

 Τηρεί τους περιορισμούς των αποστάσεων από παραδοσιακούς οικισμούς και εν 

γένει οικιστικά σύνολα. 

 Δεν επηρεάζει τις υπάρχουσες χρήσεις γης και δε θα απαιτηθούν μελλοντικά 

μεταβολές των χρήσεων γης. 

 Είναι εκτός προστατευόμενων περιοχών και Οικοτόπων προτεραιότητας του 

Εθνικού Καταλόγου του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000 της 

Οδηγίας 92/43, όπως ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με την ΚΥΑ 

33318/3028/11-12-98.  

 Πλησίον του γηπέδου δεν υφίστανται στρατιωτικές εγκαταστάσεις 

οποιασδήποτε μορφής. 
 

Σχετικά με  τη χωροθέτηση της μονάδας εντός του γηπέδου του σταθμού, 

επιτυγχάνονται να: 

o Μειώνονται στο ελάχιστο οι εργασίες εκσκαφής που αφορούν το σύνολο των 

έργων. 

o Διευκολύνονται οι εργασίες αποκατάστασης του περιβάλλοντος χώρου. 

o Επιφέρει μικρής έντασης επιπτώσεις στην αισθητική του τοπίου, δεν 

παρεμποδίζει τη θέα αξιόλογων στοιχείων του τοπίου, δεν δημιουργεί μη 

αποδεκτές αισθητικά καταστάσεις και δεν υποβαθμίσει τους περιβαλλοντικούς 

παράγοντες, οι οποίοι εξασφαλίζουν την δυναμική εξέλιξη της αισθητικής του 

τοπίου. 
 

Όπως προαναφέρθηκε, κατά την εξέταση των εναλλακτικών λύσεων  στην 

ευρύτερη περιοχή για την χωροθέτηση του σταθμού,  οι λύσεις αυτές απορρίφθηκαν 

αφενός μεν λόγω  της αδυναμίας εξεύρεσης κατάλληλης έκτασης είτε λόγω 

απροθυμίας των ιδιοκτητών για αγορά ή μίσθωση για την εγκατάσταση του έργου είτε 

λόγω των υψηλών οικονομικών απαιτήσεων τους, αφετέρου δε λόγω του ότι δεν 

ικανοποιούσαν κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο τις προϋποθέσεις αλλά και 

περιορισμούς που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία (αποστάσεις από οικισμούς, 
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ημιορεινές-βραχώδεις περιοχές, ζώνες αρχαιολογικών χώρων, δασικά τμήματα, 

ποτάμια, συγκοινωνιακοί άξονες, δίκτυα υποδομών κ.λπ.) 

Επιπλέον, η υποδομή και η διαμόρφωση τόσο του οδικού δικτύου όσο και του 

δικτύου διανομής Μ.Τ. σε αρκετές από αυτές τις περιοχές είναι τέτοια που θα 

απαιτούνταν εκτενή έργα τόσο για την  πρόσβαση όσο και για τη διασύνδεση του 

σταθμού, γεγονός που θα επιβάρυνε σημαντικά τόσο το συνολικό κόστος 

εγκατάστασης του σταθμού όσο και τις όποιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα 

προέκυπταν από την κατασκευή των απαιτούμενων συνοδών αυτών έργων.  

Αντιθέτως, με την επιλογή της προτεινόμενης θέσης για την εγκατάσταση του 

σταθμού και δεδομένου τόσο του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου στα όρια του 

γηπέδου, όσο και της παρουσίας και διέλευσης του δικτύου διανομής Μ.Τ. πλησίον 

των ορίων  του αγροτεμαχίου, όσον αφορά τη διασύνδεση του σταθμού, 

επιτυγχάνονται προφανώς ιδανικότερες συνθήκες   δεδομένου ότι: 

o Εξασφαλίζει τη μικρότερη απόσταση προς το Σημείο Κοινής Σύνδεσης, 

επιτυγχάνοντας τη μείωση των απωλειών στο σύστημα μεταφοράς. 

o Διασφαλίζεται η σαφέστατη μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση, αφού  

το μήκος της είναι το μικρότερο δυνατό. 

o Μειώνει σημαντικά τα κόστη και διευκολύνει τις εργασίες συντήρησης του 

δικτύου (μικρότερο μήκος γραμμής). 

o Δεν απαιτούνται εκτενείς εκσκαφικές και χωματουργικές εργασίες, οι 

οποίες στην περίπτωση των εναλλακτικών λύσεων  θα έπρεπε να γίνουν 

σε μεγαλύτερο μήκος. 

 

Γενικότερα, η προτεινόμενη επένδυση της εξεταζόμενης μονάδας ΑΠΕ, είναι 

ήπιου και φιλοπεριβαλλοντικού χαρακτήρα. Πρόκειται για μία οικονομικά αποδοτική 

και βιώσιμη δραστηριότητα σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ετήσιας παραγόμενης 

ενέργειας που έχουν γίνει, με σημαντικό κοινωνικό όφελος για τη χώρα. 
 

Η λειτουργία του προτεινόμενου σταθμού θα αποτρέψει την εκπομπή 

σημαντικών ποσοτήτων ατμοσφαιρικών ρύπων από τις συμβατικές θερμικές 

μονάδες.  

Το διοξείδιο του άνθρακα που παράγεται από την καύση των βιορευστών 

θεωρείται ότι δεν συμβάλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου διότι προέρχεται από την 

καύση προϊόντων φυτών τα οποία κατά τη διάρκεια ζωής τους είχαν δεσμεύσει το 

αντίστοιχο διοξείδιο από την ατμόσφαιρα, συνεπώς το συνολικό ισοζύγιο είναι 

ουδέτερο. 

 

Τέλος, όπως και κάθε κατασκευή έργων Α.Π.Ε., η εγκατάσταση του 

εξεταζόμενου έργου, μπορεί να συνοδευτεί και από παράλληλη υλοποίηση σειράς 
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επιπλέον αντισταθμιστικών οφελών στην περιοχή (π.χ. δυνατότητα εκμετάλλευσης 

θερμικής ενέργειας για υδροπονικές καλλιέργειες, τηλεθέρμανση παρακείμενων 

κτιρίων κλπ), πέραν των άμεσων και μετρήσιμων οικονομικών εισροών και των 

δημιουργούμενων θέσεων απασχόλησης.  

 

Συνοψίζοντας, με βάση τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη, τη 

βέλτιστη ενεργειακή αποδοτικότητα της εγκατάστασης, την αντιστρεψιμότητα 

των επιπτώσεων στο περιβάλλον (φυσικό, ανθρωπογενές) και το σύνολο των 

αναφορών της ΚΥΑ 49828/2008 (ΦΕΚ 2464/Β’/3-12-2008) [i]   και του 

Νόμου 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α’/4-6-2010)[i], που θέτουν συγκεκριμένους 

κανόνες χωροθέτησης των εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ενέργειας από 

βιομάζα,  

 

τεκμηριώνεται η τήρηση όλων των όρων και προϋποθέσεων που τίθενται 

και αφορούν την επιλογή της προτεινόμενης λύσης χωροθέτησης, 

κατασκευής και λειτουργίας του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 400,00 

kWe, με καύση βιορευστών : 

 

στη θέση     :  «Γκοτζιά Μπαγλάρ» 

της Τοπικής Κοινότητας               :   Μακρυχωρίου 

της Δημοτικής Ενότητας              :   Μακρυχωρίου  

του Δήμου                            :   Τεμπών 

της Περιφερειακής Ενότητας         :   Λάρισας 

της Περιφέρειας                           :   Θεσσαλίας 

Ιδιοκτησίας                               :  «ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ» . 
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8. Υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος. 
 

8.1 Περιοχή μελέτης. 
 

Η περιοχή όπου θα γίνει η εγκατάσταση του σταθμού καύσης βιορευστών 

βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, στο Δήμο Τεμπών, σε αγροτική 

περιοχή ανατολικά της Tοπικής Κοινότητας Μακρυχωρίου, εκτός ορίων οικισμού, σε 

μέσο υψόμετρο 40 m με διεύθυνση από Βορειοανατολικά προς Νοτιοδυτικά, στη θέση 

«Γκοτζιά Μπαγλάρ», της Τοπικής Κοινότητας Μακρυχωρίου. 

Ο νέος Δήμος Τεμπών είναι δήμος της Περιφέρειας Θεσσαλίας που συστάθηκε 

την 1η Ιανουαρίου 2011 με το Πρόγραμμα Καλλικράτης και προέκυψε από την 

συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Κάτω Ολύμπου, Μακρυχωρίου, Γόννων και 

Νέσσωνος και της κοινότητας Αμπελακίων. Ο Δήμος Τεμπών έχει συνολική έκταση 

576,95 km2, η οποία αποτελεί ποσοστό περίπου ίσο με 10,72 % της συνολικής 

έκτασης της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (5.381 km2) και έχει πληθυσμό 13.712 

κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Έδρα του νέου Δήμου ορίστηκε το 

Μακρυχώρι. 

  Η Δ.Ε. Μακρυχωρίου έχει συνολική έκταση 107,8 km2, η οποία αποτελεί 

ποσοσστό 18,68% της συνολικής έκτασης του Δήμου και έχει πραγματικό πληθυσμό 

2.553 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Η περιοχή μελέτης 

(Μακρυχώρι) βρίσκεται σε απόσταση 17,2 km ανατολικά από την πόλη της Λάρισας, 

πρωτεύουσα του νομού και απέχει οδικώς περίπου  370,90 km από την Αθήνα και 

133,45 km από την Θεσσαλονίκη. 

 

Καθορισμός  ελάχιστης ακτίνας της περιοχής μελέτης. 
 

8.1.1 Για γραμμικά έργα ή δραστηριότητες της υποκατηγορίας Α1. 

8.1.2 Για σημειακά και εμβαδικά έργα υποκατηγορίας Α1. 

 

Το έργο δεν κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α1.   
 

 

8.1.3 Για έργα υποκατηγορίας Α2 

 

Το υπό εξέταση έργο του σταθμού καύσης βιορευστών κατατάσσεται στην 

υποκατηγορία Α2.  Ως περιοχή της παρούσας Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων του εξεταζόμενου έργου ορίζεται η περιοχή που υφίσταται σε άμεση 

σχέση με το έργο και σε απόσταση 1.000 μέτρων από αυτό. 
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8.1.4 Αν το έργο ή η δραστηριότητα αναπτύσσεται εν όλω ή εν μέρει 

εντός περιοχής του δικτύου Natura 2000, τότε ως περιοχή μελέτης ορίζεται 

ολόκληρη η προστατευόμενη περιοχή μόνο όσον αφορά στα στοιχεία του 

φυσικού περιβάλλοντος για τα οποία χαρακτηρίστηκε η περιοχή αυτή. 

 

Το έργο δεν αναπτύσσεται εντός Περιοχής NATURA 2000. 
 

8.1.5 Εάν εκτός της περιοχής μελέτης που προκύπτει κατά τα 

παραπάνω, εντοπίζεται στα κατάντη του έργου υγροτοπική προστατευόμενη 

περιοχή, γίνεται αναφορά και αιτιολογείται αν αναμένονται επιπτώσεις. Στην 

περίπτωση καταφατικής απάντησης η εν λόγω περιοχή περιλαμβάνεται στην 

περιοχή μελέτης. 

 

Το έργο δεν αναπτύσσεται κοντά σε υγροτοπική προστατευόμενη Περιοχή. Η 

πλησιέστερη υγροτοπική προστατευόμενη περιοχή, είναι αυτή του υγροτόπου του 

Δέλτα Αξιού, Λουδία, Αλιάκμονα σε απόσταση περίπου 72,0 km.  

 

8.1.6 Για περιοχή του δικτύου Natura 2000 εκτός και πλησίον της 

περιοχής μελέτης του έργου. 

 

Όπως προαναφέρθηκε, το υπό εξέταση έργο του σταθμού καύσης βιορευστών 

αναπτύσσεται εκτός περιοχής του δικτύου Natura 2000. Τα όρια των πλησιέστερων περιοχών με 

καθεστώς προστασίας δικτύου Natura 2000 με την ονομασία “Κάτω Όλυμπος, όρος Γοδαμάνι 

και κοιλάδας Ροδιάς” GR1420008 (ΖΕΠ), βρίσκονται σε ευθεία απόσταση περίπου 1,97 km 

από τη θέση του έργου. 

Ως εκ τούτου και λόγω της απόστασης, της φύσης και του σχετικά μικρού μεγέθους του 

έργου, δεν αναμένονται επιπτώσεις στην προαναφερόμενη προστατευόμενη περιοχή από την 

εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού. 

 

 

8.2 Κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά.  

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην 

ευρύτερη περιοχή του έργου, σύμφωνα με τα δεδομένα του Μετεωρολογικού Σταθμού 

Λάρισας της ΕΜΥ (απόσταση περίπου 17,0 km από τη θέση του έργου), σχετικά με τις 

συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και ολικού ύψους βροχής.[xxiv] 
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Διάγραμμα 8.2.1: Θερμοκρασιακές μεταβολές κατά τη διάρκεια του έτους.[xvi] 

 

Στον Πίνακα 8.2.1 παρατηρείται ότι η μέση μηνιαία θερμοκρασία κατά τη 

διάρκεια του χρόνου κυμαίνεται μεταξύ 5,2 oC και 27,2 oC. 
 

Πίνακας 8.2.1:  Μέση μηνιαία θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του έτους.[xvi] 

1ο Εξάμηνο ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ 

Ελάχιστη Μηνιαία  

Θερμοκρασία 0.7 1.3 3.3 6.2 10.9 15.2 

έση Μηνιαία  

Θερμοκρασία 5.2 6.8 9.4 13.8 19.7 25.0 

Μέγιστη Μηνιαία  
Θερμοκρασία 9.8 12.0 14.7 19.6 25.7 31.0 

2ο Εξάμηνο ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

Ελάχιστη Μηνιαία  

Θερμοκρασία 17.7 17.3 14.0 10.0 5.8 2.0 

Μέση Μηνιαία  

Θερμοκρασία 27.2 23.2 21.8 16.2 10.8 6.6 

Μέγιστη Μηνιαία  

Θερμοκρασία 33.1 32.6 28.4 22.2 15.8 11.1 

 

Στο διάγραμμα 8.2.2 και τον Πίνακα 8.2.2 δίνονται αντίστοιχα οι μεταβολές και 

τα επίπεδα σχετικής υγρασίας τα οποία κυμαίνονται μεταξύ 46,6 και 82,2%. 

 

Πίνακας 8.2.2:  Μέση μηνιαία σχετική υγρασία κατά τη διάρκεια του έτους. [xvi] 

 

1ο Εξάμηνο ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ 

Μέση Μηνιαία  

Υγρασία 79.6 75.1 73.4 68.7 61.6 49.2 

2ο Εξάμηνο ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

Μέση Μηνιαία  
Υγρασία 46.6 50.0 59.9 70.0 79.5 82.2 
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Διάγραμμα 8.2.2: Μεταβολές σχετικής υγρασίας κατά τη διάρκεια του έτους [xvi] 

 

 

 Στο διάγραμμα 8.2.3 και τον Πίνακα 8.2.3 δίνονται αντίστοιχα οι μηνιαίες 

μεταβολές και τα επίπεδα των βροχοπτώσεων καθώς και οι συνολικές μέρες βροχής οι 

οποίες κυμαίνονται μεταξύ 16,4 mm – 56,9 mm και 4,3 – 13,2 αντίστοιχα. 

  
 

Διάγραμμα 8.2.3:  Μεταβολές ύψους βροχόπτωσης & ημέρες βροχής 

κατά τη διάρκεια του έτους. [xvi] 

 

                  

 
 

Πίνακας 8.2.3: Ύψος μέσης μηνιαίας βροχόπτωσης και συνολικές μέρες βροχής κατά τη  

διάρκεια του έτους [xvi] 

1ο Εξάμηνο ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ 

Μέση Μηνιαία  

Βροχόπτωση 32.5 31.7 36.7 33.0 38.2 25.6 

Συνολικές Μέρες  

Βροχής 12.3 12.1 13.1 11.3 10.3 6.9 

2ο Εξάμηνο ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

Μέση Μηνιαία  

Βροχόπτωση 19.0 16.4 30.2 52.2 56.9 50.8 

Συνολικές Μέρες  

Βροχής 4.7 4.3 6.3 10.1 12.1 13.2 
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Άνεμοι 

Η μέση διεύθυνση ταχύτητα των ανέμων, σύμφωνα με τα δεδομένα του 

μετεωρολογικού σταθμού Λάρισας της ΕΜΥ, φαίνονται παρακάτω : 
 

Πίνακας 8.2.4: Μέση μηνιαία Διεύθυνση και έντασης των ανέμων κατά τη  

διάρκεια του έτους. [xvi] 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Βιοκλίμα. 
 

Η επιτροπή UNESCO - FAO δέχεται ως ξηρό ένα μήνα όταν το άθροισμα των 

βροχοπτώσεων του μήνα είναι μικρότερο από το διπλάσιο της μέσης θερμοκρασίας 

(Pmm< 27oC). Εδώ φαίνεται ότι η θερμοκρασία υπεισέρχεται σαν σημαντικός 

παράγοντας, επειδή επηρεάζει την εξάτμιση και τη διαπνοή. 

Η ξηρότητα του κλίματος προσδιορίζεται με τη χρήση του ομβροθερμικού 

διαγράμματος όπου πραγματοποιείται σύγκριση των μέσων μηνιαίων θερμοκρασιών με 

το επίπεδο ολικής κατακρήμνισης. Τα διαστήματα όπου το διπλάσιο της θερμοκρασίας 

είναι μεγαλύτερο από το επίπεδο κατακρήμνισης θεωρούνται περίοδοι ξηρού κλίματος. 

Το διάγραμμα που ακολουθεί αποτελεί το ομβροθερμικό διάγραμμα της περιοχής 

του μετεωρολογικού σταθμού. 
 

Διάγραμμα 8.2.4: Ομβροθερμικό διάγραμμα μετεωρολογικού σταθμού Λάρισας 
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Ομβροθερμικό διάγραμμα σταθμού Λάρισας 

ΜΕΣΗ 
ΘΕΡΚΟΚΡΑΣΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΟΧΗΣ 
mm 

1ο Εξάμηνο ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ 

Μέση Μηνιαία  

Διεύθυνση Ανέμων Β Α Α Α Α Α 

Μέση Μηνιαία  
Ένταση Ανέμων 2.4 3.0 3.3 3.2 3.1 3.9 

2ο Εξάμηνο ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

Μέση Μηνιαία  

Διεύθυνση Ανέμων Α Α Α Α Α Β 

Μέση Μηνιαία  

Ένταση Ανέμων 4.1 3.7 3.3 2.7 1.9 1.8 
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Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και με το βιοκλιματικό χάρτη της Ελλάδας, με 

βάση τις τιμές του βροχοθερμικού πηλίκου του Emberger, [d,e,f] η περιοχή του έργου 

ανήκει στον ημίξηρο βιοκλιματικό όροφο με ψυχρό χειμώνα και με τη μέση 

ελάχιστη θερμοκρασία του ψυχρότερου μήνα (m) να είναι 0°C<m<3°C. Το κλίμα της 

περιοχής του έργου κατατάσσεται στο έντονο μέσο - μεσογειακό με τον αριθμό (Χ) 

των βιολογικών ξηρών ημερών κατά τη θερμή και ξηρά περίοδο να κυμαίνεται μεταξύ  

75<Χ<100. Η ξηρή-θερμή περίοδος διαρκεί από αρχές Μαϊου  μέχρι μέσα  

Σεπτεμβρίου. 

 

 

 

Εικόνα 8.2.1: Απόσπασμα Βιοκλιματικού Χάρτη Ελλάδας στην περιοχή της μελέτης.[3] 

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 
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Εικόνα 8.2.2: Απόσπασμα Χάρτη Βιοκλιματικών ορόφων Ελλάδας στην περιοχή της μελέτης.[3] 
 

 

8.3 Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά.  

8.3.1 Καταγραφή του συνολικού τοπίου αναφοράς 

 

Το τοπίο της περιοχής όπου θα κατασκευαστεί το έργο διαμορφώνεται από ένα 

σύνολο χαρακτηριστικών στοιχείων, που είναι κυρίως αποτέλεσμα της ανθρώπινης 

παρουσίας και των χρήσεων της γης (αγροτικό τοπίο) αλλά και των φυσικών 

παραγόντων (τοπογραφικό ανάγλυφο, νερό, βλάστηση). 

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 
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Η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας ανήκει στην Περιφέρεια Θεσσαλίας της οποίας 

καταλαμβάνει το βόρειο τμήμα, έχει έκταση 5.381 τετραγωνικά χιλιόμετρα, με 

πλούσιες εναλλαγές τοπίων. Το βορειότερο τμήμα της  καλύπτεται από δάση, ενώ το 

μεγαλύτερό της τμήμα είναι πεδινό. Το μεγαλύτερο μέρος της Θεσσαλικής πεδιάδας 

βρίσκεται στην Π.Ε.  Λάρισας. Η Π.Ε. Λάρισας συνορεύει με την Π.Ε.   Κοζάνης και  

Γρεβενών στα ΒΔ, με την Π.Ε.  Πιερίας στα ΒΑ, με τον Θερμαϊκό Κόλπο  Ανατολικά, 

με την Π.Ε.  Μαγνησίας στα ΝΑ, με την Π.Ε.  Φθιώτιδας στα Νότια, με την Π.Ε.  

Καρδίτσας στα ΝΔ και με την Π.Ε.  Τρικάλων στα Δυτικά. 

Ο Όλυμπος, το ψηλότερο ελληνικό βουνό βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα 

της Περιφερειακής Ενότητας. Το όρος Όσσα βρίσκεται στα ανατολικά, στις ακτές 

του Αιγαίου Πελάγους. Ο Πηνειός ποταμός, ο οποίος πηγάζει από την Πίνδο, διασχίζει 

την περίφημη Κοιλάδα των Τεμπών, μεταξύ Ολύμπου και Όσσας και εκβάλλει στο 

Θερμαϊκό Κόλπο. 

Το κλίμα της Π.Ε. είναι κυρίως μεσογειακό, με ζεστά καλοκαίρια και ήπιους 

χειμώνες. Ο χειμώνας είναι πιο βαρύς στις ορεινές περιοχές. Η Λάρισα συγκαταλέγεται 

στις πιο ζεστές περιοχές της Ελλάδας κατά τους θερινούς μήνες. 

Όσον αφορά το Δήμο Τεμπών έχει συνολική έκταση 576,95 km2, η οποία 

αποτελεί ποσοστό περίπου ίσο με 10,72 % της συνολικής έκτασης της Περιφερειακής 

Ενότητας Λάρισας (5.381 km2) και έχει πληθυσμό 13.712 κατοίκους σύμφωνα με την 

απογραφή του 2011.  Η Δημοτική Ενότητα Μακρυχωρίου, βρίσκεται στο δυτικό τμήμα 

του Δήμου Τεμπών. Συνορεύει δυτικά με το Δήμο Τυρνάβου, νότια με το Δήμο 

Λαρισαίων, ανατολικά με τις Δημοτικές Ενότητες Νέσσωνος και Αμπελακίων και βόρεια 

με τη Δημοτική Ενότητα Γόννων. 

Το γήπεδο εγκατάστασης του σταθμού βρίσκεται σε μέσο υψόμετρο 40 m σε 

αγροτική περιοχή ανατολικά της Τοπικής Κοινότητας Μακρυχωρίου, στο βόρειο πεδινό 

τμήμα της Δημοτικής Ενότητας Μακρυχωρίου. Εντός του οικοπέδου δεν υπάρχουν 

καλλιέργειες, εκτός από χαμηλή αγρωστώδη βλάστηση. Στην ευρύτερη περιοχή 

διέρχονται αρκετοί χωμάτινοι αγροτικοί δρόμοι, τα οποία συνθέτουν το αγροτικό 

τοπίο. Η περιοχή χαρακτηρίζεται ως πεδινή. 
 

8.3.2 Αναφορά εκτάσεων που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση 

του Τοπίου, η οποία κυρώθηκε με το ν. 3827/2010 (Α' 30). 

Το οικόπεδο δεν εμπίπτει στις άνωθεν εκτάσεις . 

 

8.3.3 Ενδεχόμενες τοπιολογικές εξάρσεις που συσχετίζονται με το έργο.  

 

Δεν εντοπίστηκαν τοπιολογικές εξάρσεις που να συσχετίζονται με την 

δραστηριότητα. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%93%CF%81%CE%B5%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%93%CF%81%CE%B5%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C_%CE%A0%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CF%80%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A6%CE%B8%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF_%CE%A0%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%8C%CF%82_(%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AF%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A4%CE%B5%CE%BC%CF%80%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
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8.3.4 Στοιχεία της σημαντικότητας και της τρωτότητας του τοπίου. 

 

Όπως προαναφέρθηκε, η  περιοχή του γηπέδου εγκατάστασης του σταθμού 

βρίσκεται σε χαμηλό υψόμετρο (μέσο υψόμετρο 40m) σε αγροτική περιοχή. Η 

ευρύτερη περιοχή   είναι κατεξοχήν γεωργική με ποικιλία καλλιεργειών : δημητριακά,  

βαμβάκι, δενδρώδεις καλλιέργειες, κηπευτικά κ.α. Επίσης σημαντική είναι και η 

κτηνοτροφική παραγωγή στην περιοχή. 

Γενικά η μορφολογία της περιοχής είναι πεδινή με ήπιες κλίσεις ενώ δεν έχουν 

παρατηρηθεί ιδιαίτερες  διαβρώσεις στο τοπίο διαχρονικά.   

 

 

8.4 Γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά.  

 

 
Εικόνα 8.4.1:  Χάρτης Γεωλογικών ζωνών Ελλάδας. [5] 

Η περιοχή του έργου βρίσκεται στο βόρειο πεδινό τμήμα της Π.Ε. Λάρισας. 

Γεωλογικά η περιοχή βρίσκεται στην Πελαγονική ζώνη. Η Πελαγονική Ζώνη 

θεωρήθηκε ως ένα ύβωμα από κρυσταλλικά πετρώματα που διαχώριζε κατά τη 

διάρκεια του Μεσοζωικού δύο ωκεάνιες αύλακες την Πινδική αύλακα στα δυτικά της 

από την αύλακα του Αξιού στα ανατολικά της. Η Πελαγονική ζώνη κατέχει ένα 

μεγάλο τμήμα του κορμού της Ελλάδας και αποτελείται από ένα κρυσταλλοσχιστώσες 

υπόβαθρο (γνεύσιους, γνευσιοσχιστόλιθους και  αμφιβολίτες με μεγάλες γρανιτικές 

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 
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διεισδύσεις), μάρμαρα, φυλλίτες, σχιστόλιθους, ψαμμίτες, ασβεστόλιθους και 

δολομίτες. Χαρακτηριστική είναι η ύπαρξη τεκτονικά τοποθετημένων μεγάλων 

οφιολιθικών μαζών. Διακρίνεται στην Πελαγονική ζώνη  μεταμορφωμένων 

σχηματισμών (όπου εμφανίζονται αποκλειστικά μεταμορφωμένα πετρώματα) και την 

Πελαγονική ζώνη μη μεταμορφωμένων σχηματισμών (ή Υποπελαγονική). 
 

Με βάση το Χάρτη Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας της Ελλάδος του Νέου 

Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (Ν.Ε.Α.Κ.,Ο.Α.Σ.Π. 1999 ), όπως αυτός 

τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθ. Δ17α/67/1/ΦΝ275/03 (ΦΕΚ Β 781/18-6-2003) 

[i] και Δ17α/115/9/ΦΝ275/03 (ΦΕΚΒ 1154/12-8-2003) [i] Αποφάσεις Υπουργού 

ΠΕΧΩΔΕ προκύπτει ότι η περιοχή του έργου εντάσσεται από πλευρά σεισμικότητας 

στην Ζώνη Ι (κατηγορία μικρής σεισμικής επικινδυνότητας, ενώ IΙ με μεσαία σεισμική 

επικινδυνότητα και ΙΙΙ κατηγορία με τη μεγαλύτερη), όπως φαίνεται και στην εικόνα 

του χάρτη που ακολουθεί. 

Σύμφωνα με τον Ν.Ε.Α.Κ. για τις περιοχές της Ζώνης Ι, η αναμενόμενη σεισμική 

επιτάχυνση του εδάφους είναι 1,57 όπως προκύπτει από τη σχέση: 
 

             

όπου : 

g = η επιτάχυνση της βαρύτητας και 

a = 0,16 (συντελεστής οριζόντιας εδαφικής επιτάχυνσης Ζώνης Ι). 
 

 
Εικόνα 8.4.2: Χάρτης Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας της Ελλάδος. 

 

Όσον αφορά στην σεισμικότητα, ο χώρος της δυτικής και κεντρικής Θεσσαλίας 

παρόλο που γειτνιάζει με περιοχές που χαρακτηρίζονται από έντονη σεισμικότητα 

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 
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όπως είναι της ανατολικής θαλάσσιας περιοχής του Παγασητικού Κόλπου και αυτός 

της Ηπείρου, δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα έντονη σεισμική δραστηριότητα που να 

εκφράζεται από πολλούς και μεγάλους σεισμούς. 

Στην εικόνα που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα επίκεντρα των σημαντικότερων 

σεισμικών δονήσεων που καταγράφηκαν στην ευρύτερη περιοχή της μελέτης (Ε>= 

5,0 R σε ακτίνα έως 100 χλμ από την περιοχή του έργου) τα τελευταία 50 χρόνια. 
 

Εικόνα 8.4.3: Χάρτης Ιστορικού ισχυρής Σεισμικής Δραστηριότητας ευρύτερης περιοχής μελέτης. 

 
 

 

8.5 Φυσικό περιβάλλον. 

8.5.1 Γενικά στοιχεία. 

Η περιοχή στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί το έργο είναι πεδινή. 

Χαρακτηρίζεται από αρδεύσιμη αρόσιμη γη, μόνιμες καλλιέργειες και σύνθετα 

συστήματα καλλιεργειών, καθώς και φυσική βλάστηση.  

 

8.5.2 Ειδικές φυσικές περιοχές . 

Το Δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών, οι 

οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών που είναι 

σημαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών: Τις 

«Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» για την Ορνιθοπανίδα και τους «Τόπους 

Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)». 
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Ο κατάλογος των Τόπων Κοινοτικής Σημασίας όσον αφορά την Μεσογειακή 

ζώνη, στην οποία ανήκει εξ ολοκλήρου η Ελλάδα, οριστικοποιήθηκε και δημοσιεύθηκε 

στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τεύχος με αριθμό L259 vol.49 

21/9/06. Ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και η τελευταία επικαιροποίηση 

του έγινε τον Μάιο του 2011.                                                                                                                             

Η περιοχή όπου θα πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση του έργου βρίσκεται 

εκτός προστατευόμενης περιοχής. Απέχει σε ευθεία απόσταση: 
 

 72.0 km από τον Υγρότοπο Natura «Δέλτα Αξιού, Λουδία, Αλιάκμονα» με κωδ. 

3GR007 (ΦΕΚ 350/Α/1974). 

 1,97 km από την περιοχή δικτύου Natura «Κάτω Όλυμπος, όρος Γοδαμάνι και 

κοιλάδα Ροδιάς» με κωδικό GR1420008 (ΦΕΚ 60/Α/2011), ΖΕΠ. 

 4,7 km από απo την περιοχή δικτύου Natura «Όρος Όσσα» με κωδικό 

GR1420007 (ΦΕΚ 60/Α/2011), ΖΕΠ.  

 5,7 km από απo την περιοχή δικτύου Natura «Αισθητικό Δάσος Κοιλάδας 

Τεμπών» με κωδικό GR1420005 (ΦΕΚ 60/Α/2011), ΤΚΣ,ΖΕΠ. 

 5,7 km από απo την περιοχή δικτύου Natura «Κάτω Όλυμπος – Καλλιπεύκη» με 

κωδικό GR1420001 (ΦΕΚ 60/Α/2011), ΤΚΣ. 

 26,5 km από τον Εθνικό Δρυμό «Ολύμπου», (ΦΕΚ 248/Α/1938).  

 11,8 km  από το Καταφύγιο Άγριας Ζωής  «Τσαϊρα – Γκόλιανη»  με κωδικό 

Κ197 (ΦΕΚ 859/Β/07.12.1984). 

 5,9 km από τον Βιότοπο  Corine «Όρη Κάτω Όλυμπος  και Όσσα, Τέμπη και 

Δέλτα Πηνειού» (Α00010042). 

 6,0 km από τον Βιότοπο  Corine «Όρος Όσσα (Κίσσαβος)» (A00030014). 

 7,6 km από τον Βιότοπο Corine «Στενό Ροδιάς Τυρνάβου» (Α00030012).  

 5,5 km από το αισθητικό δάσος «Δασικό Σύμπλεγμα Όσσας Λάρισας», Α3 (ΦΕΚ 

160/Α/1985). 

 5,5 km από το αισθητικό δάσος «Κοιλάδας Τεμπών Λάρισας», Α6 (ΦΕΚ 

31/ΤΑ/1974). 

 91 km από το Διατηρητέο Μνημείο Φύσης «Η Φτελιά της Αηδόνας Καλαμπάκας», 

(ΦΕΚ 173/Β/1981). 

 29,8 km από τα Βιογενετικά Αποθέματα «Εθνικός Δρυμός Ολύμπου (πυρήνας)». 

                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

8.5.2.1 Απεικόνιση προστατευόμενων περιοχών. 

 

Αναλυτικά, οι ειδικές φυσικές περιοχές της Π.Ε. Λαρίσης που έχουν ενταχθεί στο 

δίκτυο NATURA 2000 παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 
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Πίνακας 8.5.2.1: Προστατευόμενες περιοχές Δικτύου Νatura 2000 Π.Ε. Λαρίσης. 

Όνομα τόπου Κωδικός Καθεστώς  προστασίας 

Αισθητικό Δάσος Κοιλάδας Τεμπών GR1420005 Ζώνη Ειδικής Σημασίας (ΖΕΠ),  

Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) 

Αισθητικό Δάσος Όσσας GR1420003 Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) 

Δέλτα Πηνειού GR1420015 Ζώνη Ειδικής Σημασίας (ΖΕΠ) 

Κάρλα – Μαυροβούνο – Κεφαλόβρυσο 

Βελεστινού - Νεοχώρι 

GR1420004 
Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) 

Κάτω Όλυμπος - Καλλιπεύκη GR1420001 Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) 

Κάτω Όλυμπος, Όρος Γοδαμάνι και Κοιλάδα 

Ροδιάς 

GR1420008 
Ζώνη Ειδικής Σημασίας (ΖΕΠ) 

Όρος Μαυροβούνι GR1420006 Ζώνη Ειδικής Σημασίας (ΖΕΠ) 

Όρος Όσσα GR1420007 Ζώνη Ειδικής Σημασίας (ΖΕΠ) 

Περιοχή Ελλασώνας GR1420014 Ζώνη Ειδικής Σημασίας (ΖΕΠ) 

Περιοχή Φαρσάλων GR1420012 Ζώνη Ειδικής Σημασίας (ΖΕΠ) 

Περιοχή Θεσσαλλικού Κάμπου GR1420011 Ζώνη Ειδικής Σημασίας (ΖΕΠ) 

Στενά Καλαμακίου GR1420010 Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) 

Στενά Καλαμακίου και Όρη Ζάρκου GR1420009 Ζώνη Ειδικής Σημασίας (ΖΕΠ) 

 

Ακολουθεί χάρτης από τον διαδικτυακό ιστότοπο  «ΦΙΛΟΤΗΣ», με όλες τις 

ειδικές περιοχές προστασίας της Π.Ε. Λαρίσης  και η απεικόνισή τους σε σχέση με την 

περιοχή της μελέτης. 

 
Εικόνα 8.5.2.1: Βάση δεδομένων «ΦΙΛΟΤΗΣ» για την Ελληνική Φύση – Π.Ε. Λαρίσης 

 

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 
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8.5.2.2 Σύνοψη στοιχείων Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης της 

επηρεαζόμενης από τη λειτουργία του έργου περιοχής του δικτύου 

Natura 2000. 
 

8.5.2.3 Αξιολόγηση της ακεραιότητας περιοχών του δικτύου Natura 2000 

σε περίπτωση έργου που πρόκειται να επηρεάσουν τις συγκεκριμένες  

προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000. 
 

Το έργο δεν εμπίπτει στις άνωθεν κατηγορίες. Η περιοχή μελέτης βρίσκεται 

εκτός των περιοχών του δικτύου Natura 2000 και ως εκ τούτου δεν απαιτεί Ειδική 

Οικολογική Αξιολόγηση. 

Η κοντινότερη προστατευόμενη περιοχή στην περιοχή μελέτης είναι η «Κάτω 

Όλυμπος, όρος Γοδαμάνι και κοιλάδα Ροδιάς» του Δικτύου Natura 2000 (ΦΕΚ 

60/Α/2011). Η δραστηριότητα δεν επηρεάζει αρνητικά τις προστατευόμενες 

περιοχές καθώς βρίσκονται σε απόσταση 1,97 km εκτός των ορίων τους.  

 

8.5.2.4 Άλλες περιπτώσεις προστατευόμενων περιοχών. Παρουσίαση – 

Απεικόνιση. 
 

Στη περιοχή μελέτης και σε απόσταση < 1.0 km από τη θέση εγκατάστασης της 

μονάδας δεν υπάρχουν άλλες προστατευόμενες περιοχές. 

 

8.5.3 Δάση και δασικές εκτάσεις.  

 

8.5.3.1 Χαρακτήρας της έκτασης του έργου κατά τις διατάξεις της 

δασικής νομοθεσίας. 

 

Η έκταση του οικοπέδου εγκατάστασης του σταθμού καύσης βιορευστών δεν 

εμπίπτει στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας περί δασών, δασικών και 

αναδασωτέων εκτάσεων. 

 
 

8.5.3.2 Τεκμηρίωση της υπαγωγής ή μη στις διατάξεις της δασικής 

νομοθεσίας. 

8.5.3.3 Ψηφιακή απεικόνιση ζώνης κατάληψης έργου. 

 

Όπως φαίνεται και στη δορυφορική εικόνα που ακολουθεί, η θέση του 

εξεταζόμενου οικοπέδου βρίσκεται σε καθαρά πεδινή αγροτική περιοχή με πλήθος 

καλλιεργήσιμων εκτάσεων και γεωργικών εκμεταλλεύσεων πέριξ αυτής, χωρίς δασική 

βλάστηση, πέραν των καλλιεργειών που αναπτύσσονται στην ευρύτερη περιοχή. 
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Εικόνα 8.5.3 : Δορυφορική εικόνα ζώνης κατάληψης του έργου[iι] 

 
 

8.5.4 Άλλες σημαντικές φυσικές περιοχές 
 

8.5.4.1 Εκτάσεις ξηράς και εσωτερικών υδάτων. 
 

Ο χώρος εγκατάστασης του σταθμού βρίσκεται εντός αγροτικής έκτασης σε 

πεδινή ζώνη της Π.Ε. Λάρισας. Επειδή πρόκειται για αγροτική περιοχή, δεν υφίστανται 

κάποιες ιδιαίτερες μορφές αυτοφυούς χλωρίδας στην περιοχή μελέτης. 

Η ευρύτερη περιοχή μελέτης, όπως ορίζεται από την λεκάνη απορροής του 

Πηνειού εντός του νομού Λάρισας, βρίσκεται εξ’ ολοκλήρου στην υποζώνη βλάστησης 

Ostryo - Carpinion και πιο συγκεκριμένα στον αυξητικό χώρο Coccifero carpinetum. 

Χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού είναι η μεγάλη έκταση των πρίνων και που οφείλουν 

την εξάπλωσή τους κυρίως στην μεγάλη αντοχή του πρίνου στην βοσκή, τις 

πυρκαγιές και τις άλλες ανθρωπογενείς επιδράσεις αλλά και στη μεγάλη ριζοβλαστική 

και πρεμνοβλαστηκή ικανότητά του.  

Το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής μελέτης καταλαμβάνεται από 

καλλιεργούμενες εκτάσεις. Το έδαφος είναι κατά κύριο λόγο πεδινό, ενώ οι λοφώδεις 

και ημιορεινές περιοχές στα κράσπεδα της λεκάνης είναι ως επί το πλείστον βραχώδεις 

με περιορισμένη έως ελάχιστη φυσική βλάστηση αποτελούμενη ως επί το πλείστον 

από θαμνώνες και αείφυλλα-πλατύφυλλα. Επιπλέον, κάποιες περιορισμένες εκτάσεις 

της περιοχής που δεν καλλιεργούνται συνήθως χρησιμοποιούνται ως χορτολίβαδα για 

κτηνοτροφική εκμετάλλευση. Στις χορτολιβαδικές εκτάσεις χαρακτηριστικό είδος 

υψηλής ανάπτυξης είναι το Paliurus aculeatus (παλιούρι).  
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Βόρεια της περιοχής του έργου συναντάται η ορεινή ζώνη που αποτελείται από 

τους πρόποδες του όρους Κάτω Όλυμπος και του όρους Όσσα, μεταξύ των οποίων 

σχηματίζεται η κοιλάδα των Τεμπών που καταλήγει στο Δέλτα του Πηνειού. Οι 

βιότοποι αυτοί περιλαμβάνουν εκτεταμένα βοσκοτόπια, άγριους και καλλιεργημένους 

ελαιώνες, εκτεταμένα δάση ελάτων και οξυάς και φρύγανα με παλαιά δάση Καστανιάς 

στις ανατολικές πλαγιές του όρους Όσσα. Το Δέλτα του Πηνειού έχει παραλιακά και 

παραμοτάμια δάση, αμμώδεις θαμνότοπους και θίνες. Στα παραποτάμια δάση γίνονται 

παράνομες υλοτομίες, ενώ στην παραλιακή περιοχή γίνεται υπεράντληση νερού και 

παράνομη δόμηση.  

Η κοιλάδα των Τεμπών οριοθετείται από τις πλαγιές του Κάτω Ολύμπου και τις 

βορειοδυτικές πλαγιές της Όσσας. Την περιοχή διασχίζει ο Πηνειός, που δημιουργεί 

παραποτάμια βλάστηση από είδη όπως Πλατάνι, Φράξος, Πτελέα, ποδισκοφόρος Δρυς 

και πεδινό Σφενδάμι. 
 

Χλωρίδα  
 

Η παραποτάμια βλάστηση του Πηνειού αποτελείται κυρίως από ημιυδρόβια 

ελόφυτα, δενδρώδη υγρόφιλα και άλλα κυρίως μονοετή είδη. Τα ημιυδρόβια ελόφυτα 

αναπτύσσονται σε υγρά εδάφη με υψηλό ποσοστό υγρασίας, ενώ τα δενδρώδη 

υγρόφιλα αναπτύσσονται σε υγρά εδάφη στη μεταβατική ζώνη από το νερό προς τα 

στεγνά εδάφη. Τα κυριότερα φυτικά είδη που παρατηρούνται στην παραποτάμια ζώνη του 

ποταμού Πηνειού είναι :  

Ζοχός  Οnchus oleraceus  Πτελιά  Ulmus campestris  

Ηρα   Lolium temulentum  Μουριά  Morus alba  

Αγριάδα  Agropyrum repens  Ιτιά  Salix alba  

Αγριοβρώμη  Avena fatua  Βούρλα   Juncus maritimus  

Αγριοκάλαμο  Phragites communis  Καλάμι  Arundo donax  

Τριφ. έρπον  Trifolium repens  Ακακία   Robinia pseudacacia  

Καβάκι   Populus nigra  Κουτσουπιά  Cercis siliquastrum  

Πλάτανος  Populus babylonica  Βαμβακιά, αγκάθι  Carduus arvense 

Λεύκη   Populus alba    
 

Στις πιο ανάντη περιοχές ως τις παρυφές της ημιορεινής ζώνης είναι ως επί το 

πλείστον βραχώδεις με περιορισμένη φυσική βλάστηση αποτελούμενη κατά κύριο 

λόγο από θαμνώνες και αείφυλλα-πλατύφυλλα. Το κυρίαρχο είδος στους θαμνώνες 

είναι το πουρνάρι (coccifera), το οποίο δίνει την αντίστοιχη χλωριστική φυσιογνωμία 

στη περιοχή. Αλλα είδη που συναντώνται σε αυτές τις περιοχές είναι: Paliurus 

aculeatus (παλιούρι), Erica arborea (ρείκι), Olea europea (αγριελιά), Papaver rhoeas 

(παπαρούνα), Matricaria chamomilla (χαμομήλι) και άλλα. 
 

Πανίδα 
 

Η πανίδα στην περιοχή του έργου, όπως επίσης και σε ολόκληρο το πεδινό 

καλλιεργήσιμο τμήμα της Θεσσαλίας, είναι φτωχή καθότι η συστηματική 
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εκμετάλλευσή της γης έχει εξαφανίσει την φυσική βλάστηση που απαιτείται για την 

συντήρηση φυσικής πανίδας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ποικιλότητα της 

ορνιθοπανίδας στο όρος Όλυμπος, στην περιοχή Τεμπών – Όσσας, στο Δέλτα του 

ποταμού Πηνειού όπως επίσης και σε ορισμένες περιοχές του Θεσσαλικού κάμπου που 

χαρακτηρίζονται ως περιοχές Natura. Ο Όλυμπος είναι το υψηλότερο βουνό της 

Ελλάδας με υψηλές κορυφές, γκρεμούς καθώς και δασωμένες πλαγιές. Η περιοχή του 

Ολύμπου είναι σημαντική για τα αρπακτικά. Στην περιοχή εμφανίζονται το Όρνιο 

(Gyps fulvus) (Τ), και ο Μαυροπετρίτης (Falco eleonogae). 

Τα κυριότερα είδη πανίδας που παρατηρούνται στην ευρύτερη περιοχή είναι :  

Σφηκιάρης   Pernis apivorus  Χρυσαετός  Aquila chrysaetos (Ε)  

Γυπαετός   Gypaetus barbatus (Ε)  Σταυραετός Hiaraetus pennatus (Τ)  

Μαυρόγυπας  Aegypius monachus (Ε)  Χρυσογέρακο   Falco biarmicus (Τ)  

Φιδαετός  Circaetus gallicus  Πετρίτης  Falco peregrinus 

Σαϊνι  Accipiter brevipes    
 

 

Στα αγροοικοσυστήματα που αποτελούνται από καλλιεργούμενες εκτάσεις, ο 

αριθμός των ειδών της πανίδας είναι σημαντικά μειωμένος εξ αιτίας της δραστικής 

αλλαγής των βιοτόπων, των εντατικών γεωργικών δραστηριοτήτων και των δυσμενών 

οικολογικών συνθηκών που δημιουργούνται. Τα είδη που απαντώνται σε αυτά τα 

οικοσυστήματα είναι εκείνα που ικανοποιούν τις τροφικές ανάγκες τους και ζουν σε 

γειτνιάζοντα οικοσυστήματα και εκείνα που οι προσαρμοστικές τους ιδιότητες τους 

επιτρέπουν να φωλιάζουν σε ελεύθερες μικροζώνες που δημιουργούνται ανάμεσα στις 

καλλιέργειες, όπως η παρόχθια ζώνη των αποστραγγιστικών τάφρων. Το είδος και ο 

αριθμός των ειδών που απαντώνται εξαρτώνται από το είδος και την μέθοδο της 

καλλιέργειας. Περισσότερα είδη συναντώνται σε καλλιεργημένες εκτάσεις που 

γειτνιάζουν με φυσικά οικοσυστήματα και σε περιοχές εμφάνισης φυσικών ή τεχνητών 

υδατορευμάτων. Επίσης, οι καλλιεργούμενες εκτάσεις φιλοξενούν αρκετά είδη 

μικροπανίδας που τρέφονται με υπολείμματα και έντομα των γεωργικών 

καλλιεργειών. 
 
 
 

Ιχθυοπανίδα Πηνειού ποταμού  
 

Ο Πηνειός εμφανίζει ικανοποιητική ποικιλότητα όσον αφορά την ιχθυοπανίδα. 

Από παλιότερες καταγραφές διαπιστώθηκε ότι στον Πηνειό υπάρχουν 21 είδη 

ιχθυοπανίδας. Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι η σημερινή κατάσταση του Πηνειού 

αναμένεται διαφοροποιημένη, αφού η ύπαρξη πολλών ειδών από αυτά διαπιστώθηκε 

πριν από αρκετά χρόνια, ενώ σήμερα αρκετά από τα είδη είτε έχουν εξαφανισθεί ή 

έχει μειωθεί σημαντικά ο πληθυσμός τους λόγω των δυσμενών συνθηκών που 

περιγράφηκαν ανωτέρω. Πιο αναλυτικά τα είδη που καταγράφηκαν ήταν τα εξής: 
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Μουρούνα, Στουριόνι, Ξυρίχι, 

Μυρσίνη  

Acipenser sturio L.  Μπίζι, Ουγλί, Πράσινη 

Σαρδέλα  

Alburnus alburnus  

 Κορέγονος  Coregonus lavaretus  Κόκκινη Σαρδέλα, 

Πλατίτσα  

Alburnoides 

bipunctatus  

 Τούρνα  Esox lusius L.  Γκαντίνα  Yimbra melanops  

 Πλατίτσα,  Ασπρίτσα  Rutilus rutilus  Μουρμουρίτσα  Rhodens sericens 

amarus  

 Κέφαλος  Leuciscus cephalus 

vardarensis   

Κυπρίνος, Γριβάδι  Cyprinus carpio L.  

 Πλατίστα, Στερνίτσα  Scardinius 

erythrophthalmus   

Φιδόψαρο, Βίνος  Gobitis taenia 

Γλήνι, Γληνάρι  Tinca tinca  Γουλιανός  Silurus glanis  

Συρτάρι, Ασπρόψαρο, 

Γουρουνομύτης  

Chondrostoma nesus 

vardarensis   

Σκυλόψαρο  Gasterosteus 

aculeatus  

Μπριάνα, Ποταμολαύρακο, 

Μουστακάτο  

Barbus barbus 

macedonicus  

 Πέρκα  Perca fluviatilis L.  

Σκαρούνι, Κέφαλος, 

Μουστακάτο  

Barbus graceous    Ποταμοσαλιάρα  Blenius fluviatilis  

Μυλωνάς, Μουστάκας, 

Ασπρόψαρο  

Bobio gobio  Λειδούσα Nemacheilus 

barbatulus  
 

Επίσης η υδρόβια πανίδα του Πηνειού περιλαμβάνει και είδη όπως η καραβίδα 

(Astacus fluviatilis), ο βάτραχος (Rana ridibunda), το νερόφιδο (Tropidonotus natrix), 

η νεροχελώνα (Emys orbicularis) και το χέλι (Αguilla aguilla), που παλαιότερα υπήρχε 

σε μεγάλο αριθμό καθ’ όλο το μήκος του ποταμού, ενώ σήμερα έχει μειωθεί σε αριθμό 

λόγω δυσκολίας στη μετακίνηση προς τα ανάντη και αναπαραγωγή. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι η καραβίδα των γλυκών νερών απειλείται με εξαφάνιση σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο λόγω της αυξημένης ρύπανσης και λόγω ασθένειας που έχει προέλθει από 

εισαχθέντα συγγενικά είδη 

 

Δεν υπάρχουν άλλες κοντινές φυσικές περιοχές που έχουν ενταχθεί σε 

κάποιο Δίκτυο Προστασίας, ή προστατεύονται από κάποιο Νόμο.  
 

Στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Λάρισας, υπάρχουν οι παρακάτω περιοχές που 

έχουν: 
 

Α) Ενταχθεί στο Δίκτυο CORINE ως βιότοποι : 

Όνομα τόπου Κωδικός 

Δέλτα Πηνειού Α00020006 

Λιβάδια Τερψιθέας (Λάρισα) Α00030017 

Μαυροβούνι Λαρίσης Α00010044 

Όρη Κάτω Όλυμπος και Όσσα, Τέμπη και Δέλτα 

Πηνειού 
Α00010042 

Όρος Κάτω Όλυμπος Α00030013 

Όρος Όσσα (Κίσσαβος) Α00030014 

Στενά Καλαμακίου Α00030045 

Στενό Ροδιάς Τυρνάβου Α00030012 
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Β) Προταθεί να χαρακτηριστούν ως Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλους : 
 

Όνομα τόπου Κωδικός 

Αισθητικό Δάσος Όσσας ΑΤ3011107 

Η μεταξύ Λαρίσης και Φαρσάλων αγροτική περιοχή ΑΤ3011122 

Κοιλάδα Τεμπών ΑΤ3010033 

Χαράδρες Ξερολακκί και Παπά Ρέμα Ολύμπου ΑΤ3011043 

 

Οι περιοχές αυτές, δε βρίσκονται κοντά στην περιοχή μελέτης, απέχουν πάνω 

από 1 km από αυτή και δεν επηρεάζονται οι φυσικές διεργασίες των οικοσυστημάτων 

τους από την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού. 

 

8.5.4.2 Περιγραφή –αξιολόγηση περιοχών σε θαλάσσιες εκτάσεις. 

Η περιοχή εγκατάστασης του σταθμού  δεν εμπίπτει στις άνωθεν εκτάσεις. 
 

 

8.6 Ανθρωπογενές περιβάλλον. 

8.6.1 Χωροταξικός σχεδιασμός - Χρήσεις γης. 

 

Το γήπεδο εγκατάστασης του σταθμού βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης και 

ορίων οικισμών. Σύμφωνα με το Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην 

περιοχή του έργου και στη συγκεκριμένη θέση, δεν υφίσταται εγκεκριμένο Γενικό 

Πολεοδομικό Σχέδιο ούτε και Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) ενώ ο πλησιέστερος 

οικισμός του Μακρυχωρίου βρίσκεται σε απόσταση περίπου 400 m από τη θέση 

εγκατάστασης του σταθμού. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 49828-2008 (Φ.ΕΚ. 

2464β/03-12-2008) και την  Κ.Υ.Α. 3137/191/Φ.15/2012 (Φ.Ε.Κ. 1048Β/04-04-

2012),  για τις μονάδες έως 500 kWe (δραστηριότητες χαμηλής όχλησης) δεν 

τίθεται κανένας περιορισμός. όσον αφορά τις ελάχιστες αποστάσεις εγκατάστασης 

από οικισμούς και πολεοδομικά συγκροτήματα.  

 

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατανομή των χρήσεων γης της Τ/Κ 

Μακρυχωρίου. 

  

https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT3011033/
https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT9900209/
https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT3010036/
https://filotis.itia.ntua.gr/biotopes/c/AT3010037/
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Πίνακας 8.6.1: Κατανομή Χρήσεων Γης της Τ/Κ Μακρυχωρίου 
 

 

Τοπική Κοινότητα Μακρυχωρίου 
 

Εκτάσεις 
(χιλιάδες 

στρέμματα) 

 

Ποσοστό 
(%) 

Καλλιεργούμενες εκτάσεις και 

αγραναπαύσεις, λιβάδια 

41,20 
 

67,88 

Βοσκότοποι 15 
 

24,71 

Δάση – Δασικές εκτάσεις 
0 

 

0 

 

Εκτάσεις καλυπτόμενες από νερά - Άλλες 

εκτάσεις 

 

0 
 

0 

Εκτάσεις οικισμών (κτίρια, δρόμοι, κλπ.) 
 

4,50 
 

7,41 

 

Συνολική έκταση 60,7 100 

 
 

Αναλυτικότερα οι χρήσεις γης στην περιοχή του έργου παρουσιάζονται στο 

κεφάλαιο 15  (Χάρτες - Σχέδια). Η υφιστάμενη κάλυψης γης στην περιοχή 

περιμετρικά του γηπέδου εγκατάστασης και σε ακτίνα 1,0 km περιλαμβάνει : 

 Αρόσιμη γη, εντός της οποίας βρίσκεται και η θέση του γηπέδου 

 Μόνιμες καλλιέργειες 

 Ετερογενείς γεωργικές περιοχές 

 Συνδυασμοί θαμνώδους και/ή ποώδους βλάστησης 

 Βοσκότοποι/ συνδυασμοί θαμνώδους - ποώδους βλάστησης 

 Εκτάσεις οικισμών (κτίρια, δρόμοι, κλπ.) 

 Εκτάσεις καλυπτόμενες με νερά  

 

8.6.2 Διάρθρωση και λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

8.6.2.1 Διάρθρωση και  κύρια χαρακτηριστικά  πόλεων και οικισμών της 

περιοχής μελέτης που γειτνιάζουν άμεσα με το έργο  

 

Η περιοχή όπου θα γίνει η εγκατάσταση του σταθμού καύσης βιορευστών 

βρίσκεται  στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, στο Δήμο Τεμπών, στην Δημοτική 

Ενότητα Μακρυχωρίου, σε αγροτική περιοχή, εκτός ορίων οικισμού, στη θέση: 

«Γκοτζιά Μπαγλάρ», κτηματικής περιοχής αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας 

Μακρυχωρίου. 

Οι κυριότεροι οικισμοί πλησίον του γηπέδου εγκατάστασης του σταθμού καύσης 

βιορευστών είναι σε απόσταση περίπου 400 m δυτικά ο οικισμός του Μακρυχωρίου 

που είναι έδρα του δήμου,  περίπου 2.990 m βορειοανατολικά ο οικισμός 

Ευαγγελισμός, περίπου 2.69 ανατολικά ο οικισμός Ελάτεια και περίπου 17.000 m 

νότια η πόλη της Λάρισας.  
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Συνολικά στη Δ.Ε. Μακρυχωρίου υπάρχουν με μόνιμο πληθυσμό 5 κοινότητες. 

Δεν υπάρχουν παραδοσιακοί οικισμοί, ενώ στο επίπεδο της Δ.Ε. Μακρυχωρίου, το 

δομημένο περιβάλλον καταλαμβάνει ποσοστό λιγότερο από 5,0 % της συνολικής 

έκτασης της ενότητας, γεγονός που δηλώνει τον αραιοκατοικημένο αγροτικό 

(γεωργικό και κτηνοτροφικό) χαρακτήρα της περιοχής του έργου.  

Ο συνολικός πραγματικός πληθυσμός του νέου Δήμου Τεμπών, σύμφωνα με την 

απογραφή του 2011 ανέρχεται σε 13.712 κατοίκους με έδρα το Μακρυχώρι. Η Δ.Ε. 

Μακρυχωρίου έχει πληθυσμό 2.533 κατοίκους και αποτελείται από 5 τοπικές 

κοινότητες. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της Δ.Ε. Μακρυχωρίου και των οικισμών που τη 

συγκροτούν παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 8.6.2.1.: Πληθυσμιακά στοιχεία Δ.Ε. Μακρυχωρίου, Δήμου Τεμπών [xxi] 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ 

Μόνιμος 

Πληθυσμός 

Απογραφή 

2011 

Έκταση  

Σε τ.χ. 

Πυκνότητα  

Πληθυσμού 

                   Σύνολο 2.553 107,876 23,66 

Τοπική Κοινότητα Μακρυχωρίου 1.689 60,661 27,84 

Μακρυχώριον 1615     

Γυρτώνη 74     

Τοπική Κοινότητα Ελατείας 492 15,453 31,84 

Ελάτεια 492     

Τοπική Κοινότητα Ευαγγελισμού 127 8,747 14,52 

Ευαγγελισμός 127     

Τοπική Κοινότητα Παραποτάμου 245 23,015 10,64 

Παραπόταμος 245     

 

8.6.2.2 Χαρακτηρισμένοι παραδοσιακοί οικισμοί ή τμήματα οικισμών  που 

προστατεύονται λόγω του ιδιαίτερου πολεοδομικού, αισθητικού, 

ιστορικού, λαογραφικού και αρχιτεκτονικού τους χαρακτήρα. 

Στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν οικισμοί με ειδικό καθεστώς προστασίας 

πολεοδομικού,  αισθητικού, ιστορικού, λαογραφικού και αρχιτεκτονικού  χαρακτήρα ή 

χαρακτηρισμένοι παραδοσιακοί οικισμοί. 
 
 

 

8.6.2.3 Καταγραφή  κύριων λειτουργιών του αστικού και εξωαστικού 

χώρου. 

Όπως αναφέρονται στο 8.6.2.1 
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8.6.3 Πολιτιστική κληρονομιά. 

8.6.3.1 Καταγραφή - Απεικόνιση  κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων 

στην περιοχή μελέτης. 

Η εξεταζόμενη θέση εγκατάστασης του σταθμού καύσης βιορευστών, δεν 

εντάσσεται σε περιοχή χαρακτηρισμένη ως «Αρχαιολογικός Τόπος». 

To πλησιέστερο κηρυγμένο αρχαιολογικό μνημείο βρίσκεται σε απόσταση 5.03 

km βόρεια του γηπέδου, με την ονομασία «Αρχ. Χώρος Αρχαίων Γόννων» όπου 

σώζονται ερείπια των τειχών της ομώνυμης αρχαίας πόλης.   

Επίσης σε απόσταση περίπου 5,73 km βορειοδυτικά του γηπέδου βρίσκεται ο 

αρχ. Χώρος του προϊστορικού οικισμού Γόννων (Μπεσίκ Τεπέ). 
 

 

Εικόνα 8.6.3 : Δορυφορική εικόνα απεικόνισης ιστορικών & αρχαιολογικών μνημείων στην 

περιοχή μελέτης[iι] 

 

 

8.6.3.2 Καταγραφή -  Απεικόνιση ιστορικών μνημείων στην περιοχή 

μελέτης, καθώς και  άλλες θέσεις ιστορικού και πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος. 

Δεν υφίστανται άξια λόγου – χαρακτηρισμένα ιστορικά μνημεία ή άλλες θέσεις 

ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος στην περιοχή μελέτης πέραν των όσων 

αναφέρθηκαν στο προηγούμενο εδάφιο. 
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8.7 Κοινωνικο-οικονομικο περιβάλλον. 

8.7.1 Στοιχεία δημογραφικής κατάστασης και τάσεις εξέλιξης πληθυσμού. 

 

Ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Τεμπών ανέρχεται σε 13.712 κατοίκους, βάσει 

των στοιχείων της απογραφής 2011. 

Πίνακας 8.7.1: Κατανομή Μόνιμου Πληθυσμού  ανά φύλο Δήμου Τεμπών [13] 
 

Μόνιμος Πληθυσμός Δήμου Τεμπών 

ΦΥΛΟ 2001 2011 

ΑΝΔΡΕΣ 7.809 6.884 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 7.630 6.828 

ΣΥΝΟΛΟ 15.439 13.712 
 

Όπως φαιίνεται και από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, ο μόμιμος 

πληθυσμός του Δήμου Τεμπών παρουσίασε μείωση πληθυσμού  κατά  -11,19%, κατά 

τη δεκαετία 2001-2011 

Όσον αφορά τη Δημοτική Ενότητα Μακρυχωρίου, ο μόνιμος πληθυσμός 

σύμφωνα με την απογραφή του 2011 ήταν 2.553 κατοίκους ενώ στην  δεκαετία 

2001-2011 παρουσίασε αντίστοιχα μείωση πληθυσμού  κατά _-13,72%. 

 

8.7.2 Παραγωγική διάρθρωση της τοπικής οικονομίας. 

8.7.2.1 Καταγραφή  των κύριων μεγεθών των τριών παραγωγικών 

τομέων της οικονομίας. 

8.7.2.2 Κύριες επιδράσεις που η ως άνω διάρθρωση προκαλεί στο 

περιβάλλον της περιοχής μελέτης. 

Η κατανομή του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού ανά τομέα δραστηριότητας 

στο Δήμο Τεμπών παρουσιάζεται στον Πίνακα 8.7.2 
 

Πίνακας 8.7.2 : Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός ανά Ομάδα Κλάδων Οικονομικής   

Δραστηριότητας για το Δήμο Τεμπών [13]. 
 

Ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας 

Αριθμός 

οικονομικά 

ενεργών ατόμων  

(Απασχολούμενοι) 

Ποσοστιαία 

κατανομή 

(%) 

Δήμος Τεμπών              (Σύνολο) 3.751 100 

Τομείς/ Κλάδοι παραγωγής   

Πρωτογενής τομέας  

(Γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία) 
1.184 31,57 

Δευτερογενής τομέας  

(Μεταποιητικές βιομηχανίες, Παροχή ηλεκτρικού 

ρεύματος, νερού, Κατασκευές) 

820 21,86 

Τριτογενής τομέας (Εμπόριο, επισκευές, 

Τουρισμός, Ξενοδοχεία, Εστιατόρια, Μεταφορές, 

Αποθηκεύσεις και επικοινωνίες, Λοιπές Υπηρεσίες) 

 

1.747 

 

46,57 
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Εξετάζοντας την απασχόληση στο Δήμο Τεμπών παρατηρούμε ότι σχεδόν ο 1 

στους 2 απασχολούμενων εκ των οικονομικά ενεργών κατοίκων, απασχολούνται στον 

τριτογενή τομέα και την παροχή υπηρεσιών. Σημαντικός είναι ο αριθμός όσων 

απασχολούναι με τον πρωτογενη τομέα σε ποσοστό περίπου 31,5% ενώ το υπόλοιπο 

περίπου 22% απασχολείται στο δευτερογενή τομέα της οικονομίας.  

Τέλος, σε ότι αφορά την ανεργία το 2011 παρουσίαζε ένα ποσοστο 16,79% των 

οικονομικα ενεργών πολιτών. Εκτιμάται όμως ότι η πραγματική ανεργία στην περιοχή 

ειδικά μετά το 2011, ξεπερνάει πλέον  το 20%.  

 

8.7.3 Απασχόληση, με στοιχεία για τους κύριους δείκτες ανά 

παραγωγικό τομέα και τις τάσεις εξέλιξής τους. 

 

Ένα από τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν την οικονομική ευημερία μιας 

περιοχής είναι το παραγόμενο στην περιοχή αυτή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ). 

Σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων, η Π.Ε. Λάρισας κατέχει την πρώτη θέση ως 

προς τη διαμόρφωση του ΑΕΠ της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η συμμετοχή της Π.Ε. 

Λάρισας στη διαμόρφωση του ΑΕΠ της Περιφέρειας Θεσσαλίας κατά την περίοδο 2000 

– 2012 ήταν κατά μέσο όρο 42,7% ετησίως. Αντίστοιχα, η συμμετοχή της Π.Ε. 

Λάρισας στη διαμόρφωση του ΑΕΠ της χώρας κατά την ίδια χρονική περίοδο ήταν 

κατά μέσο όρο 2,17% (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ έως 2012).  

Από το έτος 2008 και μετά, το παραγόμενο ΑΕΠ της Π.Ε. Λάρισας  παρουσιάζει 

συνεχόμενη μείωση, ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης που ενέσκηψε στη χώρα. Η 

μείωση αυτή ήταν εντονότατη το έτος 2011 και συγκεκριμένα της τάξης του -9,11% 

σε σχέση με το ΑΕΠ του έτους 2010. Συνολικά από το 2008 έως το 2012 το ΑΕΠ της 

Π.Ε. Λάρισας σημείωσε μείωση 21,76%, ποσοστό μείωσης μεγαλύτερο, τόσο από αυτό 

της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όσο και της χώρας, τα οποία ήταν 20,92% και 19,11% 

αντίστοιχα. Το 2012 το ΑΕΠ της Π.Ε. Λάρισας έφτασε στα επίπεδα του έτους 2003.  

Όσον αφορά στη διάρθρωση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (Α.Π.Α.) ανά 

τομέα οικονομικής δραστηριότητας, διαπιστώνεται ότι ο τριτογενής τομέας 

κυριαρχεί ως δραστηριότητα στην Π.Ε. Λάρισας, με ποσοστό συμμετοχής στην άνω 

του Α.Π.Α. 70%, όταν όμως το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής του τομέα στη Χώρα 

φθάνει στο 82%. Η συμμετοχή της συνολική Α.Π.Α. του τριτογενούς τομέα της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας στη συνολική Α.Π.Α. της Χώρας κυμαίνεται γύρω στο 4,35%, 

όταν η συνολική συμμετοχή της Α.Π.Α. της Περιφέρειας στην συνολική Α.Π.Α. της 

Χώρας κυμαίνεται γύρω στο 4,9%. 

Ο δευτερογενής τομέας έχει ιδιαίτερη σημασία, για την οικονομία της Π.Ε. 

Λάρισας, συμμετέχοντας στη συνολική Α.Π.Α. της Περιφέρειας (το 2012) κατά 17,0% 

περίπου, έναντι 13,8% συμμετοχής του τομέα σε επίπεδο Χώρας. Παράλληλα, η 
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συμμετοχή του δευτερογενούς τομέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην ΑΠΑ του 

δευτερογενούς τομέα της Χώρας κυμαίνεται στο 5,9%, όταν η συμμετοχή της 

συνολικής Α.Π.Α. της Περιφέρειας στη συνολική Α.Π.Α. της Χώρας κυμαίνεται γύρω 

στο 4,9%. 

Τέλος, ο πρωτογενής τομέας διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη 

δημιουργία Α.Π.Α. και Α.Ε.Π. Η συμμετοχή του πρωτογενούς τομέα οικονομικής 

δραστηριότητας στη συνολική Α.Π.Α. της Περιφέρειας είναι 10% το 2012 (τελευταία 

επίσημα δημοσιευμένα στοιχεία), διαδραματίζοντας έτσι σημαντικό ρόλο στην 

οικονομία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όταν η αντίστοιχη συμμετοχή του πρωτογενούς 

τομέα στην συνολική Α.Π.Α. της Χώρας είναι 3,7%. Παράλληλα, η συμμετοχή του 

πρωτογενούς τομέα της Περιφέρειας, στην Α.Π.Α. του αντίστοιχου τομέα της Χώρας 

κυμαίνεται σε ένα σχετικά υψηλό ποσοστό της τάξης του 13,2%, όταν η συνολική 

Α.Π.Α. της Περιφέρειας στη συνολική Α.Π.Α. της Χώρας κυμαίνεται γύρω στο 4,9%. 

Από την προηγούμενη ανάλυση αναδεικνύεται ο πρωταγωνιστικός ρόλος του 

πρωτογενούς τομέα της Π.Ε. Λάρισας  και η σπουδαιότητα του στην οικονομία και την 

ανάπτυξη της περιοχής. Ο ρόλος αυτός έχει θετικό αντίκτυπο και στο δευτερογενή 

μεταποιητικό τομέα, καθώς το ποσοστό συμβολής της Α.Π.Α. του δευτερογενούς 

τομέα στη συνολική Α.Π.Α. της Π.Ε. Λάρισας  ξεπερνά το μέσο όρο της συμμετοχής 

της Α.Π.Α. του ίδιου τομέα στη συνολική Α.Π.Α. της χώρας. 

 

8.7.4 Κατά κεφαλήν εισόδημα (επίπεδο διαβίωσης) με βάση δείκτες της 

ΕΛΣΤΑΤ. 

Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφεται το κατά κεφαλήν εισόδημα σε 

τρέχουσες τιμές της Π.Ε. Λάρισας, κατά τη χρονική περίοδο 2001 – 2014, με βάση τα 

στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. 
 

Πίνακας 8.7.4 : Κατά κεφαλήν εισόδημα Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. 

ΕΤΟΣ 2001 2004 2008 2010 2012 2013 2014 

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ    € 

 

11.946 

 

15.574 

 

18.001 

 

16.075 

 

14.107 

 

13.552 

 

13.638 

  

 

 

8.8   Τεχνικές Υποδομές  

8.8.1 Μεταφορές. 

 

Από  την Π.Ε Λάρισας και τα όρια του Δήμου Τεμπών διέρχεται ο οδικός άξονας 

Πατρών – Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων (Π.Α.Θ.Ε.), ενώ ταυτόχρονα διέρχεται 

και ο βασικός σιδηροδρομικός άξονας της χώρας που ενώνει τα δύο μεγάλα αστικά 
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κέντρα, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη (βόρεια και νότια Ελλάδα). Παράλληλα δεν 

πρέπει να παραβλεφθεί και η σύνδεση της Π.Ε. με το δυτικό τμήμα της χώρας 

(Ήπειρος). Το επαρχιακό και κοινοτικό δίκτυο είναι πυκνό και συνδέει την 

πρωτεύουσα της Π.Ε. με τα μικρότερα αστικά κέντρα και οικισμούς.  

Όσον αφορά στο επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε., όλες σχεδόν οι κοινότητες του 

Δήμου Τεμπών πλην ορισμένων, κυρίως ορεινών, έχουν εξασφαλίσει τη σύνδεσή τους 

με την πρωτεύουσα ή τις κυριότερες κωμοπόλεις της Π.Ε. Λάρισας. Το βασικό 

πρόβλημα του επαρχιακού δικτύου, είναι τα γεωμετρικά στοιχεία και η κακή 

οριζοντιογραφία των δρόμων.  

Οι θαλάσσιες μεταφορές στην Π.Ε. Λάρισας εξυπηρετούνται σήμερα, σχεδόν 

αποκλειστικά από το Λιμένα του Βόλου. Στην περιοχή του έργου δεν υπάρχει λιμάνι.  

Τα αλιευτικά καταφύγια στην Π.Ε. Λάρισας είναι τα εξής:  

- Στομίου  

- Αγιόκαμπου  

- Λιμενίσκος Κουτσουπιά  

- Εκβολές Πηνειού  

Στην Π.Ε. Λάρισας δεν υπάρχουν μαρίνες, τουριστικά αγκυροβόλια, ούτε 

τουριστικοί λιμένες.  

Τέλος το μοναδικό αεροδρόμιο στην Π.Ε. Λάρισας βρίσκεται στην πόλη της 

Λάρισας. Πρόκειται για στρατιωτικό αεροδρόμιο που κατά το παρελθόν εξυπηρετούσε 

πτήσεις της πολιτικής αεροπορίας (γραμμές Εσωτερικού της Ολυμπιακής). Η ΥΠΑ το 

θεωρεί ως υπάρχον πολιτικό του οποίου έχει ανασταλεί η λειτουργία λόγω 

περιορισμένης ζήτησης, ωστόσο έχει ήδη αποφασισθεί η λειτουργία του για 

εξυπηρέτηση πτήσεων cargo και charter. 

 

8.8.2 Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών      

Διαχείριση στερεών αποβλήτων. 

 

Ο Δήμος Τεμπών ανήκει στη Διαχειριστική Ενότητα του Ενιαίου Συνδέσμου 

Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Λάρισας (ΦοΔΣΑ 

Θεσσαλίας). 

Τα αποκομισθέντα απορρίμματα του Δήμου μεταφέρονται στο ΧΥΤΑ Ν. Λάρισας 

στη θέση "Μαυρόλιθος", ο οποίος βρίσκεται  στη Δ.Ε. Μακρυχωρίου, στην περιοχή του 

Βροντερού ανήκει στην κυριότητα του ΦοΔΣΑ Θεσσαλίας. Δυνατότητα διάθεσης 

στερεών αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Ν. Λάρισας έχουν όλοι οι ΟΤΑ του Ν. Λάρισας, καθώς 

και ιδιώτες, οι οποίοι είναι παραγωγοί απορριμμάτων που προσομοιάζουν των αστικών 

και τελούν δραστηριότητα εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 
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8.8.3 Δίκτυα ύδρευσης, μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού 

αέριου και εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών. 

Ύδρευση – Αποχέτευση. 

Σήμερα, όλοι οι οικισμοί της Δ.Ε. Μακρυχωρίου  έχουν ικανοποιητικό δίκτυο 

ύδρευσης και υδρεύονται από γεωτρήσεις, κυρίως με δίκτυα σωληνώσεων από PVC τα 

οποία έχουν αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό τα παλαιά δίκυα από αμιαντοσωλήνες. 

Τα   περισσότερα   τοπικά   διαμερίσματα   έχουν   ολοκληρωμένο   εσωτερικό   και 

εξωτερικό δίκτυο με επάρκεια νερού. Το νερό ύδρευσης προέρχεται από πηγές και 

από γεωτρήσεις. 

Τέλος, έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος της υποδομής ώστε σήμερα οι 

οικισμοί της Δ.Ε. Μακρυχωρίου να διαθέτουν ικανοποιητικό δίκτυο αποχέτευσης, 

ακαθάρτων υδάτων και διάθεσης προς επεξεργασία λυμάτων, στην ευρύτερη περιοχή 

(Λάρισα). 

 

Ενέργεια-Φυσικό αέριο 
 

Γενικά οι ενεργειακές υποδομές της Π.Ε. Λάρισας κρίνονται επαρκείς. Η 

ευρύτερη περιοχή της Δ.Ε. Μακρυχωρίου εξυπηρετείται κυρίως από τον υποσταθμό 

Y.T. Mακρυχωρίου (150kv/MT) ενώ υπάρχει ευρύ δίκτυο μέσης τάσης, το οποίο 

αναπτύσσεται στο σύνολο του Δήμου, όπου υπάρχουν επιχειρήσεις ή αγροτικές 

εκμεταλλεύσεις. 

Επίσης στην ευρύτερη περιοχή του νομού υπάρχουν διάσπαρτα εγκατεστημένα 

και σε λειτουργία πλήθος, από μικρά και μεγάλα έργα ΑΠΕ (αιολικά πάρκα, Φ/Β 

σταθμοί) τα οποία συνεισφέρουν στην ενεργειακή υποδομή της περιοχής. 

Τέλος, από τα όρια του Δήμου Τεμπών διέρχεται και ο αγωγός του φυσικού 

αερίου της Εταιρεία Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α.) Θεσσαλίας. 
 

 
Εικόνα 8.8.3.: Απόσπασμα χάρτη διασυνδεδεμένου συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας – Δίκτυο γραμμών μεταφοράς Υ.Τ. στην ευρύτερη περιοχή του έργου. 
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Τηλεπικοινωνίες 
   

Το σταθερό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο (ΟΤΕ) καλύπτει ήδη ικανοποιητικά τις 

ανάγκες του Δήμου Τεμπών, τόσο ως προς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 

όσο και ως προς τον βαθμό εξάπλωσης του (δυσπρόσιτες περιοχές). Από πλευράς 

κινητής τηλεφωνίας η περιοχή καλύπτεται. Οι ανάγκες πλέον εντοπίζονται σε 

ευρυζωνικά δίκτυα οπτικών ινών καθώς και σε ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα.  

 

 

8.9 Ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον.  

8.9.1 Υπάρχουσες πηγές ρύπανσης ή άλλες πιέσεις προς το περιβάλλον. 

8.9.2 Εκμετάλλευση φυσικών πόρων (ορυκτές πρώτες ύλες, δασικός 

πλούτος, υδάτινοι πόροι, γεωργική γη κ.λπ.). 

Γενικά στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν ιδιαίτερα έντονες πιέσεις από άλλες 

ανθρωπογενείς δραστηριότητες, πέρα από τις προαναφερθείσες που σχετίζονται με : 

 Την εντατικοποίηση της γεωργίας στα πεδινά τμήματα του Δήμου με τη χρήση 

λιπασμάτων, η υπέρμετρη χρήση των οποίων είναι δυνατόν να προκαλέσει 

ρύπανση των υδάτων και να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. 

 Τα αστικά και βιομηχανικά λύματα και την επιφανειακή διάθεσή τους από τις 

διάφορες βιομηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητας της περιοχής, με 

κίνδυνο ρύπανσης και μόλυνσης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της 

περιοχής. 

 

8.10 Ατμοσφαιρικό περιβάλλον - Ποιότητα αέρα. 

8.10.1 Αναφορά των κύριων πηγών εκπομπής ρύπων στον αέρα στην 

περιοχή μελέτης. 

8.10.2 Εκτίμηση και αξιολόγηση της υφιστάμενης ποιότητας του 

ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος στην περιοχή μελέτης, με βάση 

διαθέσιμα στοιχεία. 

 

Τα κυριότερα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή είναι η 

επιβάρυνση της ατμόσφαιρας από την έντονη χρήση των οδικών υποδομών και 

ειδικότερα του βασικού οδικού άξονα Π.Α.Θ.Ε. που διατρέχει το Δήμο, με την 

αυξημένη  κυκλοφορία. 

Γενικότερα, στην ευρύτερη περιοχή του έργου, δεν έχουν καταγραφεί άλλες 

σημαντικές ρυπογόνες δραστηριότητες, οι οποίες  μεταβάλλουν αρνητικά το 

ατμοσφαιρικό περιβάλλον της περιοχής του έργου. 
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Παρά την παρουσία του βασικού αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε., η υφιστάμενη 

κατάσταση του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος στην περιοχή μελέτης κρίνεται 

ικανοποιητική, με δεδομένα την απουσία μεγάλων βιομηχανικών και 

γεωργοκτηνοτροφικών μονάδων,  κυρίως  λόγω του έντονου αγροτικού, πρωτίστως 

γεωργικού χαρακτήρα της και της μικρής οικιστικής δομής της.  

 

8.10.3 Διαχρονικές μεταβολές και τάσεις εξέλιξης. 

Τέλος στην ευρύτερη περιοχή του έργου, δεν έχουν προγραμματιστεί 

δραστηριότητες τέτοιες οι οποίες είναι δυνατόν να μεταβάλλουν αρνητικά το 

ατμοσφαιρικό περιβάλλον της περιοχής του έργου. 

 

 

8.11 Ακουστικό περιβάλλον και δονήσεις. 

8.11.1 Αναφορά των κύριων πηγών εκπομπής περιβαλλοντικού θορύβου 

ή δονήσεων στην περιοχή μελέτης. 

 

Η υλοποίηση του εξεταζόμενου σταθμού στην περιοχή δεν πρόκειται να 

επηρεάσει ή μεταβάλλει αρνητικά το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής δεδομένης 

της διέλευσης του κύριου οδικού άξονα της Εθνικής Οδού Π.Α.Θ.Ε. αλλά και του 

κύριου σιδηροδρομικού άξονα Αθηνών-Θεσσαλονίκης, οι οποίοι αποτελούν  πηγή  

περιβαλλοντικού θορύβου στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης, δεν έχουν καταγραφεί σε 

απόσταση μικρότερη των 1.0 km από τη θέση του γηπέδου εγκατάστασης, πηγές 

εκπομπών περιβαλλοντικών θορύβων ή δονήσεων (π.χ. λατομεία, ανεμογεννήτριες, 

κ.λπ). 
 
 

8.11.2 Εκτίμηση και αξιολόγηση της υφιστάμενης ποιότητας του 

ακουστικού περιβάλλοντος στην περιοχή μελέτης, με βάση είτε 

διαθέσιμα στοιχεία είτε μετρήσεις γύρω από τη θέση του έργου. 

8.11.3 Διαχρονικές μεταβολές και τάσεις εξέλιξης. 

 

Με δεδομένη την παρουσία τόσο του κύριου οδικού άξονα της Εθνική Οδού 

Π.Α.Θ.Ε. και τη μεγάλη κυκλοφοριακή φόρτιση, όσο και του κύριου σιδηροδρομικού 

άξονα Αθηνών-Θεσσαλονίκης στην περιοχή του έργου, υπάρχουν σημαντικές 

επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον της περιοχής, όπως αυτές ορίζονται. 

Τέλος στην  περιοχή της μελέτης και σε ακτίνα 1 Km από το έργο, δεν έχουν 

προγραμματιστεί έργα και δραστηριότητες τέτοιες οι οποίες είναι δυνατόν να 

επιβαρύνουν σημαντικά το ακουστικό  περιβάλλον της περιοχής του έργου. 
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8.12 Ηλεκτρομαγνητικά πεδία. 

8.12.1 Κύριες πηγές εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών στην 

περιοχή μελέτης και στην εγγύτερη περιοχή του έργου ή της 

δραστηριότητας. 

 

Δεν έχουν καταγραφεί σε ακτίνα μικρότερη των 2,0 km από τη θέση του 

γηπέδου εγκατάστασης άλλες πηγές εκπομπών ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών  

(π.χ. σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας, αναμεταδότες, κ.λπ). 
 

 

8.12.2 Εκτίμηση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης 

ηλεκτρομαγνητικού υποβάθρου, μόνο σε περιπτώσεις που 

αναμένονται μεταβολές λόγω του εξεταζόμενου έργου. 

 

Το εξεταζόμενο έργο δεν εμπίπτει στην άνωθεν κατηγορία. 

 

 

8.13 Ύδατα. 

8.13.1 Σχέδια διαχείρισης.  

8.13.1.1 Παρουσίαση των προβλεπόμενων του Σχεδίου Διαχείρισης 

Υδάτων του οικείου Υδατικού Διαμερίσματος οι οποίες αφορούν 

στην περιοχή μελέτης, καθώς και λοιπές κανονιστικές διατάξεις 

προστασίας του υδατικού δυναμικού της περιοχής. 

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών 

του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (GR08)[15], η υπό εξέταση περιοχή του έργου 

βρίσκεται στη Διαχειριστική υδρολογική υπολεκάνη του Πηνειού ποταμού (Π3) , η 

οποία αποτελεί μέρος της υδρολογικής  Λεκάνης Απορροής Πηνειού (ΛΑΠ GR16). 

Όσον αφορά στα υπόγεια υδατικά συστήματα, η περιοχή της μελέτης εντάσσεται 

στο κοκκώδες-ρωγματώδες σύστημα Μακρυχωρίου-Συκουρίου (GR0800260).  

Για το Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας προβλέπεται η εφαρμογή 41 γενικών 

Βασικών Μέτρων για τη διαχείριση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της 

περιοχής, που εντάσσονται σε 11 κατηγορίες μέτρων, όπως αυτά παρουσιάζονται 

αναλυτικά στον Πίνακα 12.2.1 του εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών 

Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (GR08)[15]. 

Επιπλέον, στο εγκεκριμένο σχέδιο, προβλέπονται επίσης και η εφαρμογή άλλων 

41 γενικών Συμλπηρωματικών Μέτρων για τη διαχείριση των επιφανειακών και 

υπόγειων υδάτων της περιοχής, που εντάσσονται σε 17 κατηγορίες μέτρων, όπως 

αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 12.3.3 του ανωτέρω εγκεκριμένου 

Σχεδίου (GR08)[15]. 



 

M.Π.Ε. «ΚΑΡΑΜΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ» - Θέση «Γκοτζιά Μπαγλάρ», Δ/Ε Μακρυχωρίου, Δήμου Τεμπών    Σελίδα 146 

 

 
Εικόνα 8.13.2.1.:  Χάρτης  ΥΔ Θεσσαλίας  (08). [15] 

 

8.13.1.2 Έλεγχος συμβατότητας του έργου σε σχέση με τις προβλέψεις 

των σχεδίων διαχείρισης υδάτων και τις λοιπές 

προαναφερόμενες κανονιστικές διατάξεις. 

Η λειτουργία της μονάδας δεν αναμένεται να επηρεάσει το υδατικό στοιχείο της 

περιοχής καθώς η διαδικασία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με σταθμό καύσης 

βιορευστών, δεν απαιτεί καθόλου νερό αφού όλη η διαδικασία γίνεται με κλειστά 

κυκλώματα λαδιού.  Η κατανάλωση νερού για τις ανάγκες του προσωπικού του 

σταθμού είναι πολύ μικρή και εκτιμάται σε 27,375 m3/yr. 

Τέλος,  από την λειτουργία της μονάδας δεν παράγονται υγρά απόβλητα παρά 

μόνο αστικά λύματα οικιακού τύπου για τα οποία έχει προβλεφθεί η συλλογή τους σε 

στεγανό βόθρο και η διάθεσή τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα με βυτιοφόρο  στις 

εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου. 
 

8.13.1.3 Έλεγχος συμβατότητας του έργου σε σχέση με τις προβλέψεις 

τυχόν εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας. 

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών 

Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (EL08), η εξεταζόμενη 

περιοχή του έργου εντάσσεται στη Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας 

(ΖΔΥΚΠ) της «Χαμηλής ζώνης κλειστής λεκάνης Καλοχωρίου» (GR08RAK0004). 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ανωτέρω Σχέδιο Διαχείρισης και με βάση τα 

αποτελέσματα της μοντελοποίησης συγκεντρωτικά για το τμήμα εντός της ανωτέρω 

ΖΔΥΚΠ, στη θέση του έργου δεν προκύπτουν πλημμυρικά φαινόμενα για όλα τα 

εξεταζόμενα σενάρια περιόδων επαναφοράς (Τ=50, Τ=100 και Τ=1.000 έτη), όπως 

φαίνεται και στην εικόνα μοντελοποίησης που ακολουθεί :  
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8.13.2  Επιφανειακά ύδατα. 

8.13.2.1 Περιγραφή επιφανειακού φυσικού ή τεχνητού υδρογραφικού 
δικτύου στην περιοχή μελέτης 

 
 Εικόνα 8.13.2.1.:  Απόσπασμα χάρτη επιφανειακών υδάτων ΥΔ  Θεσσαλίας (08). [15] 
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Όπως προαναφέρθηκε, όσον αφορά το σύστημα επιφανειακών υδάτων (ΥΣ), η 

υπό εξέταση περιοχή του έργου βρίσκεται στη Διαχειριστική υδρολογική υπολεκάνη 

του Πηνειού ποταμού, η οποία αποτελεί μέρος της υδρολογικής  Λεκάνης Απορροής 

Πηνειού (ΛΑΠ GR16). 

Σύμφωνα και με τον ανωτέρω Χάρτη επιφανειακών υδάτων του Υδατικού 

Διαμερίσματος Θεσσαλίας  (ΥΔ08), στην άμεση περιοχή της μελέτης δεν υπάρχουν 

χαρακτηρισμένα επιφανειακά ΥΣ. 

 

8.13.2.2. Περιγραφή των υφιστάμενων χρήσεων, θεσμοθετημένων και 

πραγματικών, των επιφανειακών υδατικών πόρων. 

8.13.2.3. Παρουσίαση διαθέσιμων ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων 

στις κύριες ροές και στα ύδατα που επηρεάζονται από το έργο 

8.13.2.4. Διαθέσιμες διαχρονικές μεταβολές και τάσεις εξέλιξης της 

ποιότητας και ποσότητας των επιφανειακών υδάτων. 

 

Όπως προαναφέρθηκε, στην άμεση περιοχή του έργου, δεν υπάρχουν 

χαρακτηρισμένα επιφανειακά Υ.Σ. τα οποία να επηρεάζονται από τη λειτουργία του 

σταθμού και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες ή θεσμοθετημένες  

απολήψεις επιφανειακών υδάτων για οποιαδήποτε χρήση (ύδρευση, άρδευση, 

Βιομηχανική χρήση).  

 

8.13.3 Υπόγεια  ύδατα. 

8.13.3.1 Περιγραφή των υδρογεωλογικών χαρακτηριστικών της 

περιοχής μελέτης 

 

Όπως προαναφέρθηκε, όσον αφορά το σύστημα υπόγειων υδάτων (ΥΥΣ), η 

περιοχή της μελέτης εντάσσεται στο κοκκώδες-ρωγματώδες σύστημα Μακρυχωρίου-

Συκουρίου με κωδικό GR0800260  της Λεκάνης Απορροής Πηνειού  (ΛΑΠ GR16). 

Το σύστημα υδροφοριών Μακρυχωρίου – Συκουρίου έκτασης περί τα 113,7 km2, 

διαχωρίζεται από τα άλλα δύο υπόγεια συστήματα της Ανατολικής Θεσσαλίας μέσω 

μιας λοφώδους σειράς που περιλαμβάνει γνευσιοσχιστολίθους, ασβεστολίθους και 

οφιολίθους. Παρουσιάζει μια επιμήκη ανάπτυξη κατά τον άξονα περίπου Β-Ν και 

καταλήγει στο βόρειο τμήμα στις βόρειες παρυφές του π.Πηνειού στο ύψος των 

Γόννων. 

Πέραν των σχηματισμών που αναφέρθηκαν και δομούν το Ν και ΝΔ τμήμα του 

συστήματος, το κύριο ανάπτυγμα αποτελείται από σύγχρονες αποθέσεις και πλευρικά 

κορήματα και υλικά αναβαθμίδων του π. Πηνειού που περιλαμβάνουν άμμους, 

αργίλους, χάλικες και κροκάλες. Στα υπόλοιπα περιθώρια του συστήματος 
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αναπτύσσονται γνευσιοσχιστόλιθοι των συστημάτων Όσσας – Μαυροβουνίου 

(GR0800270) και του Κάτω Ολύμπου –Σαρανταπόρου (GR0800270). 
 

 

Εικόνα 8.13.3.1.: Απόσπασμα χάρτη Υπόγειων ΥΣ στο ΥΔ  Θεσσαλίας (08)[15] 

 

Στις σύγχρονες αποθέσεις αναπτύσσεται υδροφορία η οποία εκμεταλλεύεται 

μέσω γεωτρήσεων για την κάλυψη αναγκών άρδευσης και ύδρευσης. Στο νότιο 

τμήμα, στην περιοχή Καλοχωρίου αναπτυσσόταν παλιότερα το ομώνυμο έλος το οποίο 

έχει αποστραγγισθεί μέσω σήραγγας προς την πεδιάδα της Λάρισας. Στο βόρειο τμήμα 

η υπόγεια υδροφορία έχει άμεση σχέση με τον Πηνειό ποταμό ο ποίος διαρρέει με 

μαιάνδρους τις αποθέσεις. 

Όσον αφορά τα επιφανειακά Υδάτινα Σώματα το ΥΥΣ διασχίζεται από τον π. 

Πηνειό. Τα συσχετιζόμενα χερσαία οικοσυστήματα είναι: GR1420008 - ΖΕΠ (SPA) - 

Κάτω Ολυμπος, Όρος Γοδαμάνι και Κοιλάδα Ροδιάς. 

 

8.13.3.2 Περιγραφή των υφιστάμενων χρήσεων, θεσμοθετημένων και 

πραγματικών, των υπόγειων υδατικών πόρων. 

 

Η έκταση του υπόγειου υδατικού συστήματος GR0800260 καλύπτεται από 

δασικές περιοχές φυσικής βλάστησης και από αγροτικές περιοχές, αρόσιμων, 

ετερογενών και μόνιμων καλλιεργειών. Στο βόρειο τμήμα αναπτύσσονται ελαιώνες και 

βοσκότοποι. 

Εκτιμάται ότι το σύστημα δέχεται ετησίως μέση τροφοδοσία της τάξης των 20 x 

106 m3 τόσο από την άμεση κατείσδυση όσο και από τις διηθήσεις του π. Πηνειού. Στα 



 

M.Π.Ε. «ΚΑΡΑΜΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ» - Θέση «Γκοτζιά Μπαγλάρ», Δ/Ε Μακρυχωρίου, Δήμου Τεμπών    Σελίδα 150 

 

ανατολικά περιθώρια του βόρειου υποτμήματος όπου αναπτύσσονται οι 

γνευσιοσχιστόλιθοι, δίπλα στη ΒΙΠΕ Λάρισας, αναπτύσσεται σημαντική υδροφορία 

εντός της ζώνης κερματισμού τους τμήμα της οποίας είναι πιθανόν να μεταγγίζεται 

στις σύγχρονες αποθέσεις. 

Από το σύστημα εκτιμάται ότι αντλούνται ετησίως περί τα 27 x 106 m3 για την 

κάλυψη αρδευτικών και υδρευτικών αναγκών. Από τα δεδομένα των αντλήσεων και 

των ανανεώσιμων αποθεμάτων προκύπτει υπεράντληση του συστήματος περί τα 7 x 

106 m3/έτος, καθώς η τροφοδοσία εκτιμάται στα 20 x 106 m3/έτος.  

Δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ρύπανση του συστήματος από τις 

καλλιέργειες. Οι αντλούμενες ποσότητες αφαιρούνται ουσιαστικώς από το επιφανειακό 

σύστημα του Πηνειού. 

 

8.13.3.3 Παρουσίαση διαθέσιμων ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων 

στους κύριους υπόγειους υδροφορείς, καθώς και σε όσους 

επηρεάζονται από το έργο  

 

Ποιοτικά χαρακτηριστικά υδροφορέα με κωδ. GR0800260 [15] 
 

Στο υπόγειο υδατικό σύστημα GR0800260 δεν έχουν πραγματοποιηθεί υπολογισμοί. 

Επομένως δεν δύναται να διαγνωσθεί τάση ρύπανσης. Η γεωλογία, η μορφολογία και οι 

υφιστάμενες πιέσεις στο σύστημα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η ποιοτική (χημική) κατάσταση 

του συστήματος  χαρακτηρίζεται ως ΚΑΛΗ. 

 

Ποσοτική κατάσταση του υδροφορέα με κωδ. GR0800260.[15] 

 

Από την επεξεργασία / αξιολόγηση των διαθέσιμων στοιχείων, προκύπτουν ενδείξεις 

υπεράντλησης του ΥΥΣ. Στις γεωτρήσεις είναι πιθανή η τοπική ταπείνωση της στάθμης λόγω 

δυσκολίας επαναπλήρωσης των αντλούμενων ποσοτήτων. Από το ΥΥΣ εκτιμάται, με βάση τα 

διαθέσιμα στοιχεία, ότι αντλούνται περί τα 27x 106 m3/έτος με μέση ετήσια επαναπλήρωση τα 

20x106 m3, που υποδηλεί έντονη υπερεκμετάλλευση του συστήματος. Η ποσότητα των 

αντλήσεων από το υδατικό σύστημα υπερβαίνει τα ετησίως ανανεώσιμα υδατικά αποθέματα. Οι 

απολήψεις αυτές επηρεάζουν τα συνδεόμενα επιφανειακά συστήματα ή οικοσυστήματα, οπότε σε 

γενικές γραμμές,  η ποσοτική κατάσταση του ΥΥΣ GR0800260  χαρακτηρίζεται ως ΚΑΚΗ. 

Γενικότερα, όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενη ενότητα, τα 

ανωτέρω χαρακτηριστικά των υπόγειων υδάτων της  περιοχής μελέτης, λόγω 

της φύσεως και του μικρού μεγέθους του έργου, δεν επηρεάζονται από την 

λειτουργία του υπό εξέταση σταθμού καύσης βιορευστών.     

Ακολουθεί απόσπασμα του Απογραφικού Δελτίου του εξεταζόμενου Υπόγειου Υδατικού 

Συστήματος του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας, όπου παρουσιάζονται περιληπτικά όλες οι 

σχετικές πληροφορίες και τα δεδομένα που περιγράφηκαν αναλυτικά στη συγκεκριμένη ενότητα.       
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Εικόνα 8.13.3.2.: Απογραφικό Δελτίο ΥΥΣ της περιοχής μελέτης [15] 

 

8.13.3.4 Διαθέσιμες διαχρονικές μεταβολές και τάσεις εξέλιξης της 

ποιότητας και ποσότητας των υπόγειων υδάτων. 

 

Όπως προαναφέρθηκε, το κοκκώδες-ρωγματώδες ΥΥΣ Μακρυχωρίου-Συκουρίου 

κοκκώδες  παρουσιάζει σχετικά καλή ποιοτική αλλά κακή ποσοτική κατάσταση. 

Η ευρύτερη περιοχή του έργου χαρακτηρίζεται από σημαντικό αριθμό 

αρδευτικών γεωτρήσεων, οι οποίες χρησιμοποιούνται για το πότισμα των 

καλλιεργειών. Η ύπαρξη αρδευτικών γεωτρήσεων  που βρίσκονται στην ευρύτερη 

περιοχή του έργου, η χρήση λιπασμάτων και η εντατικοποίηση της γεωργίας, μαζί με 

την έλλειψη βροχοπτώσεων και την υπεράντληση ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για τη 

μείωση των αποθεμάτων των επιφανειακών και υπόγειων νερών και την υποβάθμιση 

των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους. 

Το γεγονός αυτό, επηρεάζει αρνητικά τη γεωργική ανάπτυξη της περιοχής, η 

οποία σε συνδυασμό με τις χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων, οδήγησε 

σταδιακά στην εγκατάλειψη πολλών αγροτικών εκτάσεων. 
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8.14 Κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία, την πολιτιστική κληρονομιά 

ή/και το περιβάλλον, κυρίως λόγω ατυχημάτων ή καταστροφών 

Όπως έχει αναλυθεί σε προηγούμενη ενότητα, στην περιοχή μελέτης δεν 

υπάρχουν χαρακτηρισμένα αρχαιολογικά και ιστορικά μνημεία ή άλλες θέσεις 

ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Επίσης, στην ευρύτερη περιοχή του έργου, 

δεν έχουν καταγραφεί  σημαντικές ρυπογόνες δραστηριότητες, οι οποίες  

μεταβάλλουν αρνητικά το ατμοσφαιρικό περιβάλλον της περιοχής του έργου. 

Σχετικά με το εξεταζόμενο έργο, οι μόνοι πιθανοί κίνδυνοι λόγω ατυχημάτων ή 

καταστροφών σχετίζονται με το ενδεχόμενο πυρκαγιάς καθώς και διαρροής των 

δεξαμενών αποθήκευσης βιορευστών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο θα υλοποιηθεί 

σε καθαρά αγροτική περιοχή εκτός ορίων οικισμών, τα προβλεπόμενα προληπτικά 

μέτρα και δράσεις για την αντιμετώπιση ανώμαλων καταστάσεων και έκτακτων 

περιστατικών, όπως αυτά παρουσιάστηκαν αναλυτικά σε προηγούμενη ενότητα (Κεφ. 

6.7.)   και με δεδομένο ότι λόγω της φύσης του ως έργο ΑΠΕ, δεν γίνεται χρήση ή 

αποθήκευση επίκινδυνων πρώτων υλών ή χημικών ουσιών  ή προϊόντων, δεν υπάρχει 

κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία ή την πολιτιστική κληρονομιά και το περιβάλλον 

της περιοχής εξ’ αιτίας των ενδεχόμενων προαναφερόμενων ατυχημάτων ή πιθανών 

καταστροφών.  

Οι προτεινόμενοι περιβαλλοντικοί όροι και περιορισμοί, όπως αυτοί 

παρουσιάζονται αναλυτικά με την παρούσα μελέτη καθώς και η λήψη συγκεκριμένων 

μέτρων αντιρρύπανσης και προστασίας  του περιβάλλοντος στη φάση λειτουργίας του 

έργου, που αφορούν τα παραγόμενα υγρά, στερεά και αέρια απόβλητα και το θόρυβο, 

μειώνουν σημαντικά και ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και 

διασφαλίζουν τη συνέχιση των φυσικών και περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών της 

περιοχής του έργου. 

 

8.15 Τάσεις εξέλιξης του περιβάλλοντος (χωρίς το έργο). 

8.15.1 Εκτίμηση των τάσεων εξέλιξης στο περιβάλλον της περιοχής, 

χωρίς το έργο. 

Η υλοποίηση του προτεινόμενου έργου σε γεωργική γη, η οποία σήμερα 

χρησιμοποιείται περιστασιακά από τους ιδιοκτήτες της και εγκαταλείπεται σταδιακά, 

δεν επιφέρει καμία μεταβολή στον αγροτικό χαρακτήρα της περιοχής. 

Η δέσμευση των 8,125 στρεμμάτων για την υλοποίηση του έργου, έναντι των 

διαθεσίμων 54.500 στρεμμάτων προς καλλιέργειες σε επίπεδο Δημοτικής Ενότητας, 

λόγω της μικρής της έκτασης προφανώς και δεν αλλοιώνει την τάση της εξέλιξης 
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του περιβάλλοντος της περιοχής του έργου, η οποία μετά το τέλος του χρόνου ζωής 

του, θα αποδοθεί ξανά για περαιτέρω αγροτική ή για κάποια νέα εκμετάλλευση.  

 

8.15.2 Συμπεράσματα  και συνολική αξιολόγηση των διαχρονικών 

μεταβολών και τάσεων εξέλιξης που καταγράφηκαν στις 

προηγούμενες ενότητες του παρόντος κεφαλαίου 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η υλοποίηση έργων ΑΠΕ όπως το προτεινόμενο σε  

περιοχές, πλησίον αγροτικών εκτάσεων και εκμεταλλεύσεων, συνδυάζεται με το 

χαρακτήρα των περιοχών αυτών και συνεισφέρει θετικά στο εισόδημα των αγροτών. 

Για αυτό άλλωστε και η θέση του γηπέδου χαρακτηρίζεται προνομιακή σύμφωνα και 

με το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Κ.Υ.Α. 49828/2008, ΦΕΚ 2464/Β’/3-12-2008) [i]. 

Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, δεν απαιτούνται ιδιαίτερα 

προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα που αφορούν την προστασία του φυσικού και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, δεδομένου ότι, η εγκατάσταση πληροί τις ελάχιστες 

αποστάσεις από τις γειτνιάζουσες χρήσεις γης, δραστηριότητες και δίκτυα τεχνικής 

υποδομής, δε μεταβάλλει τον υφιστάμενο περιβαλλοντικό χαρακτήρα της περιοχής, 

έχει πρόσβαση από υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη οδό, μακριά από οικισμούς, το 

οποίο κατατάσσεται σύμφωνα με τη νομοθεσία (ΚΥΑ οικ.3137/191/Φ.15/2012) 

στην κατηγορία της χαμηλής όχλησης, λόγω της έκτασης που καταλαμβάνει και όχι 

για τις επιπτώσεις του. 

Όσον αφορά τη μηδενική λύση, δηλαδή τη μη χωροθέτηση του έργου στην 

περιοχή, θεωρείται ότι η λύση αυτή πρέπει να αποκλειστεί, επειδή το συγκεκριμένο 

έργο δεν προκαλεί σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή μη 

αντιστρέψιμες, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της παρούσας μελέτης. 

Επιπλέον, η μη υλοποίηση του έργου και η παραγωγή ενέργειας από 

συμβατικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, συνεπάγεται μεταξύ άλλων 

περισσότερες εκπομπές άλλων επικίνδυνων ρύπων (όπως τα αιωρούμενα 

μικροσωματίδια, τα οξείδια του αζώτου, οι ενώσεις του θείου, κλπ).  

Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα πυροδοτούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου 

και αλλάζουν το κλίμα της Γης, ενώ η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει σοβαρές επιπτώσεις 

στην υγεία και το περιβάλλον (όξινη βροχή). 

Συμπερασματικά, η υλοποίηση του προτεινόμενου έργου αποτελεί μία 

οικονομικά αποδοτική, βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον 

δραστηριότητα, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ετήσιας παραγόμενης 

ενέργειας που έχουν γίνει και το συνολικό σχεδιασμό του έργου. 
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9. Εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. 

9.1 Μεθοδολογικές απαιτήσεις. 

Για την εκτίμηση και αξιολόγηση των προκαλούμενων περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων του εξεταζόμενου Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με καύση 

βιορευστών, λαμβάνονται υπόψη οι εξής  παράμετροι : 

 Χαρακτήρας επιπτώσεων :  Αφορά το είδος των επιπτώσεων–επιδράσεων 

(αρνητικές – ουδέτερες – θετικές).  

 Μέγεθος επιπτώσεων : Εκτιμάται το μέγεθος των προκαλούμενων από το έργο 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων. (σημαντικές – μέτριες - ασθενείς). 

 Διάρκεια επιπτώσεων : Αφορά στη διάρκεια κατά την οποία λαμβάνουν χώρα οι 

επιπτώσεις (Βραχυχρόνιες - Μακροχρόνιες). 

 Δυνατότητα ανάταξης – με φυσικά μέσα : Εκτιμάται η δυνατότητα που υπάρχει 

να αναταχτούν οι προκαλούμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις με φυσικές 

διεργασίες (αναστρέψιμες - μερικώς αναστρέψιμες - μη αναστρέψιμες). 

 Δυνατότητα αντιμετώπισης-με τεχνητά μέσα :  Αναφέρεται η δυνατότητα που 

υπάρχει να αντιμετωπιστούν οι προκαλούμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις με 

κατασκευή κατάλληλων τεχνικών έργων – εφαρμογών (τεχνολογίες 

αντιρρύπανσης, έργα αποκατάστασης περιβάλλοντος κ.ά.) (αντιμετωπίσιμες - 

μερικώς αντιμετωπίσιμες - μη αντιμετωπίσιμες). 

 Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς εκτίμησης–αξιολόγησης περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων (σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο περιοχής μελέτης, σε επίπεδο 

ευρύτερης περιοχής). 

Η εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την 

υλοποίηση του εξεταζόμενου έργου αφορά τόσο στη φάση κατασκευής, όσο και στη 

φάση λειτουργίας.  

 

9.1.1. Πιθανότητα εμφάνισης. 
 

Υπάρχει η πιθανότητα να επηρεαστούν προσωρινά τα μορφολογικά 

χαρακτηριστικά από τις εκσκαφές και χωματουργικές εργασίες καθώς και το οδικό 

δίκτυο της περιοχής λόγω της κίνησης των οχημάτων για τη μεταφορά προσωπικού 

και εξοπλισμού,  κατά τη φάση κατασκευής τoυ σταθμού.  

Πιθανές πιέσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον λόγω των εκπομπών καυσαερίων 

από τον κινητήρα της Μ.Ε.Κ., αυτή αντιμετωπίζεται με την εγκατάσταση και 

λειτουργία συστήματος ειδικής διάταξης επιλεκτικής καταλυτικής αναγωγής και ως εκ 

τούτου η πιθανότητα ατμοσφαιρικής επιβάρυνσης είναι πάρα πολύ μικρή.  
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Ομοίως, η πιθανότητα εμφάνισης αιωρούμενων σωματιδίων στην περιοχή από  

τη  λειτουργία του σταθμού καύσης βιορευστών, είναι αμελητέα, αφενός μεν διότι ως 

πρώτη ύλη (καύσιμο) χρησιμοποιούνται βιορευστά οπότε κατά τη διεργασία της 

καύσης δεν υπάρχουν εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων, αφετέρου δε λόγω και της 

προσθήκης ηλεκτροστατικών φίλτρων στον κινητήρα της κάθε ΜΕΚ για την 

κατακράτησή τους.  

Τέλος,  η πιθανότητα ρύπανσης των εδαφών και των υδάτων της περιοχής είναι 

σχεδόν μηδενική, εφόσον ληφθούν και τηρηθούν τα κατάλληλα μέτρα, όπως αυτά 

προβλέπονται με την παρούσα μελέτη.    

 

9.1.2. Μέγεθος επηρεαζόμενης γεωγραφικής περιοχής ή του 

επηρεαζόμενου πληθυσμού. 

9.1.3. Ένταση της μεταβολής - σχετικές οριακές τιμές. 
 

Λόγω του μικρού μεγέθους και της φύσης του έργου, όλες οι  

προαναφερόμενες πιθανές επιπτώσεις θα είναι μικρής εντάσεως, τοπικού χαρακτήρα 

και εντός των ορίων που προβλέπει η Νομοθεσία, χωρίς να επηρεάζονται η ευρύτερη 

γεωγραφική περιοχή και ο πληθυσμός της.    

Οι εκπομπές των βασικών αέριων ρύπων από την καύση των βιορευστών (ΝΟx, 

SO2, PM) μετά και την εφαρμογή των πρόσθετων μέτρων (καταλύτης, ηλεκτροστατικά 

φίλτρα), σε καμία περίπτωση δε θα υπερβαίνουν τις θεσμοθετημένες οριακές τιμές, 

όπως θα παρουσιαστεί αναλυτικά στη συνέχεια.         

 

9.1.4. Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων (άμεση ή έμμεση επίπτωση), 

καθώς και  εξαρτήσεις έντασης και έκτασης από παράγοντες εκτός έργου, 

αν υπάρχουν. 
  

Δεν υπάρχει πολυπλοκότητα επιπτώσεων, (άμεσες ή έμμεσες) καθώς και  

εξαρτήσεις έντασης και έκτασης από παράγοντες εκτός έργου. 

 

9.1.5. Χαρακτηριστικοί χρόνοι (χρονικός ορίζοντας εμφάνισης των 

επιπτώσεων, διάρκεια, επαναληπτικότητα). 

9.1.6. Δυνατότητες πρόληψης, αποφυγής, αναστροφής ή 

ελαχιστοποίησης 
 

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου, οι εργασίες δεν αναμένεται να διαρκέσουν 

μεγάλο χρονικό διάστημα, οπότε οι προκαλούμενες επιπτώσεις κατά τη διάρκεια της 

κατασκευής θεωρούνται βραχυχρόνιες. 

 Κατά τη λειτουργία του σταθμού, οι όποιες μικρού μεγέθους και εντάσεως 

επιπτώσεις θα είναι συνεχείς και μακροχρόνιες, ανάλογα και με την περιοδικότητα της 

λειτουργίας των μονάδων (συνεχής λειτουργία, προγραμματισμένες συντηρήσεις, 
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έκτακτες βλάβες κ.λπ.).    Σε κάθε περίπτωση, με τα κατάλληλα προληπτικά και αλλά 

μέτρα που προτείνονται, δύναται να ελαχιστοποιηθούν ή ακόμα και να αποφευχθούν 

όλες  οι όποιες περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις  της περιοχής μελέτης κατά τη φάση 

κατασκευής και λειτουργίας του έργου, καθιστώντας τες εκτός από μικρές, 

προσωρινές και πλήρως αντιστρέψιμες. 

 

9.1.7. Συνεργιστική ή αθροιστική δράση με άλλες επιπτώσεις από το ίδιο 

το έργο ή από άλλα έργα ή δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί 

ή έχουν περιβαλλοντικά αδειοδοτηθεί στην περιοχή. 
 

Στην περιοχή του έργου δεν έχει αναπτυχθεί ή αδειοδοτηθεί άλλο έργο η δραστηριότητα 

του οποίου να σχετίζεται με το εξεταζόμενο. Συνεπώς δεν τίθεται θέμα συνεργιστικών ή 

αθροιστικών δράσεων  με άλλες επιπτώσεις στην περιοχή. 

 

9.1.8. Διασυνοριακός χαρακτήρας. 
 

Η θέση και το μικρό μέγεθος του έργου δεδομένης και της Βέλτιστης Διαθέσιμης 

Τεχνολογίας που θα χρησιμοποιηθεί, διασφαλίζουν τη σχεδόν μηδενική πιθανότητα 

διασυνοριακής ρύπανσης σε γειτονικά κράτη, αλλά και ειδικότερα σε κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τη λειτουργία της νέας Μονάδας. 

 

 

9.2 Επιπτώσεις σχετικές με τα κλιματικά και βιοκλιματικά 

χαρακτηριστικά. 

9.2.1. Εκτίμηση και αξιολόγηση επιπτώσεων στο μικροκλίμα και στα 

βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής από την κατασκευή και 

λειτουργία του έργου. 

9.2.2. Εκτίμηση εκπομπών θερμών ή ψυχρών αερίων ή σημαντικές 

μεταβολές στην θερμοχωρητικότητα από τη λειτουργία του έργου. 
 

Η φύση του εξεταζόμενου έργου είναι τέτοια ώστε να μην επηρεάζει αρνητικά τα 

κλιματολογικά ή βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης και της ευρύτερης 

περιοχής γενικότερα. 

Το προτεινόμενο έργο ΑΠΕ, δεν προκαλεί μεταβολή στη διεύθυνση του ανέμου, 

ανοδικά ή καθοδικά ρεύματα, οπότε δεν αναμένονται εκπομπές θερμών ή ψυχρών 

αέριων μαζών, ούτε σημαντικές μεταβολές στη θερμοχωρητικότητα του αέρα της 

περιοχής μελέτης. Κατά συνέπεια δεν αναμένεται καμία αποβολή ή απορρόφηση 

θερμότητας, άρα αυτό συνεπάγεται και καμία  μεταβολή της θερμοκρασίας της 

περιοχής και πολύ περισσότερο μεταβολές στο κλίμα της περιοχής, αφού δεν το 

επηρεάζει. 
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9.2.3. Εκτίμηση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις φάσεις 

κατασκευής και λειτουργίας του έργου - Υπολογισμός της συνολικής αύξησης 

ή μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (εκφρασμένη σε 

ισοδύναμους τόνους CO2) σε σχέση με τη μηδενική λύση καθώς και τυχόν 

επιπτώσεις στη δυνατότητα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. 
 

Η υλοποίηση του εξεταζόμενου έργου ΑΠΕ,  αναμένεται να συμβάλλει θετικά 

στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, καθώς η παραγόμενη ενέργεια, η οποία 

είναι ουδέτερη σε εκπομπές CO2 θα υποκαταστήσει ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται 

από θερμικούς σταθμούς με συμβατικά καύσιμα, και κυρίως λιγνίτη χαμηλής 

θερμογόνου δύναμης, οδηγώντας σε μείωση εκπομπών CO2 του βασικού αερίου του 

θερμοκηπίου 

Σύμφωνα με στοιχεία της Δ.Ε.Η. ως προς τις συνολικές εκπομπές αερίων για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην χώρα μας και την αντίστοιχη παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικά καύσιμα στην Ελλάδα, ο μέσος συντελεστής 

εκπομπής CO2 κυμαίνεται περίπου σε 1.120,0 kg/MWh. Δεδομένου ότι ο 

προτεινόμενος σταθμός αναμένεται να υποκαταστήσει στα 20 έτη λειτουργίας του 

περίπου 64,0 GWh συμβατικά παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, προκύπτει ότι η 

εξοικονόμιση στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ανέρχεται σε 71.680,00 

τόνους περίπου.  

Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα (κεφ. 6.1.), κατά τη 

χρήση από τη μονάδα, βιορευστών ως καύσιμα (κραμβέλαιο-ηλιέλαιο), επιτυγχάνεται 

μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 53,39% και 61,38% 

αντίστοιχα από τη λειτουργία του σταθμού, συμβάλλοντας θετικά στην αντιμετώπιση  

της κλιματικής αλλαγής, του φαινομένου του θερμοκηπίου και της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης. Συνεπώς, το εξεταζόμενο έργο  ηλεκτροπαραγωγής ΑΠΕ, λαμβάνοντας 

υπόψη και τα συνοδά έργα αυτού, δεν πρόκειται να επηρεάσει αρνητικά τα 

κλιματολογικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής, αλλά θετικά. 

 
 

9.3 Επιπτώσεις στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά. 

9.3.1. Εκτίμηση και αξιολόγηση  αλλαγών στην εικόνα της ευρύτερης 

περιοχής, λόγω του έργου. 

9.3.2. Τοπιολογικές μεταβολές - οπτική παρείσδυση. 
 

Λόγω της μικρής κλίμακας του έργου η επίπτωση από την παρουσία του 

εργοταξίου και των μηχανημάτων κατά τη φάση κατασκευής είναι προσωρινή και 

πλήρως αναστρέψιμη. Η επίπτωση αυτή εκτιμάται ως ασθενής και σε τοπικό επίπεδο. 

Οι εργασίες δεν αναμένεται να διαρκέσουν μεγάλο χρονικό διάστημα, οπότε οι 

προκαλούμενες επιπτώσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής θεωρούνται 
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βραχυχρόνιες. 

Η μικρή κλίμακα του εξεταζόμενου έργου ηλεκτροπαραγωγής ΑΠΕ, σε ό,τι 

αφορά στην επέμβαση στην τοπική μορφολογία, δεν απαιτούν ειδικές ενέργειες 

αποκατάστασης, πέραν των συνηθισμένων σε τεχνικά έργα (ελαχιστοποίηση 

εκσκαφών, αποκατάσταση ορυγμάτων και επιχωμάτων, διαχείριση όμβριων υδάτων). 

Ο εξεταζόμενος σταθμός προβλέπεται να κατασκευαστεί σε πλήρως σταθεροποιημένο 

έδαφος εντός του χώρου του γηπέδου, επί του οποίου δεν υπάρχει δενδρώδης 

βλάστηση. Το πλάτος των παρακείμενων οδών είναι ικανοποιητικό για τη μεταφορά 

του εξοπλισμού και δεν απαιτείται κανένα πρόσθετο έργο. 

Επίσης, από το εξεταζόμενο έργο δεν προκαλούνται ασταθείς καταστάσεις του 

εδάφους, αλλαγές στη γεωλογική κατάσταση του χώρου ή στην τοπογραφία της 

περιοχής. Η  εγκατάσταση και στέγαση του συνόλου του ηλεκτρομηχανολογικού 

εξοπλισμού σε μεταλλικά προκατασκευασμένα container μεταφοράς,  θα γίνει επί της 

επιφάνειας του εδάφους. Τέλος, θα γίνει προσπάθεια ώστε η όλη κατασκευή της 

μονάδας να ενταχθεί όσο το δυνατόν καλύτερα στη φυσιογνωμία της περιοχής. 
 

9.3.3. Φωτορεαλιστική απεικόνιση με ενσωμάτωση του έργου στην 

υφιστάμενη εικόνα του τοπίου. 
 

Πρόκειται για έργο και δραστηριότητα υποκατηγορίας Α2, όπου η φωτορεαλιστική 

απεικόνιση είναι προαιρετική. 
 

9.3.4. Πιθανότητα διάσπασης της γραμμής του ορίζοντα και των 

φυσικών σχημάτων και χρωμάτων του τοπίου από την ένταξη του 

έργου στην περιοχή, καθώς και  νέες συνθήκες συνέχειας ή 

ασυνέχειας στην οργάνωση του τοπίου. 

9.3.5. Συμβατότητα των επικείμενων αλλαγών σε σχέση με την 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Τοπίου, η οποία κυρώθηκε με το ν. 

3827/2010 (Α' 30). 
 

Όσον αφορά τη φάση λειτουργίας της μονάδας και την πιθανή επίπτωσή της στο 

τοπίο της περιοχής, πρέπει να τονισθούν τα ακόλουθα: 

 Σχετικά με τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τεχνολογία καύσης 

βιορευστών, αν και η άποψη περί της αισθητικής τους είναι σαφώς υποκειμενική, 

πρέπει να σημειωθεί ότι οι διατάξεις αυτές, είναι σαφώς πιο καλαίσθητες από 

οποιοδήποτε άλλο συμβατικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

  Η θέση εγκατάστασης της εξεταζόμενης μονάδας (αγροτική περιοχή) σε 

συνδυασμό με την υφιστάμενη βλάστηση της περιοχής και τη δενδροφύτευση 

που θα πραγματοποιειθεί περιμετρικά της περίφραξης στα όρια του γηπέδου και 

τη μορφολογία του εδάφους, αναμένεται να μειώσουν σημαντικά τις επιπτώσεις 

στο τοπίο της περιοχής από την υλοποίηση του έργου. 
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Συμπερασματικά, το εξεταζόμενο έργο : 

 Δεν παρεμποδίζει τη θέα αξιόλογων στοιχείων του τοπίου. 

 Δε δημιουργεί μη αποδεκτές αισθητικά καταστάσεις. 

 Δε θα δημιουργήσει μη αναστρέψιμες αλλαγές της εικόνας του τοπίου. 

 Δεν υποβαθμίζει τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, οι οποίοι 

εξασφαλίζουν την δυναμική εξέλιξη της αισθητικής του τοπίου. 
 

Επισημαίνεται ότι το έργο θα διέπεται από εκείνες τις αρχές σχεδιασμού που 

λαμβάνουν εξ’ αρχής υπ’ όψιν τον σεβασμό στο τοπίο και την αρμονική ένταξη των 

εγκαταστάσεων σ’ αυτό με την προσπάθεια ελαχιστοποίησης τυχόν αρνητικών 

επιπτώσεων στη δημιουργούμενη τελική εικόνα. Οποιαδήποτε επικείμενη μικρή 

αλλαγή τυχόν επέλθει, θα είναι πλήρως συμβατή την κείμενη νομοθεσία και τους 

ισχύοντες κανονισμούς.  

 

9.4 Επιπτώσεις σχετικές με τα γεωλογικά, τεκτονικά και 

εδαφολογικά χαρακτηριστικά. 

9.4.1. Ενδεχόμενες μακροσκοπικές επιπτώσεις που αφορούν: 
 

9.4.1.1 Στην αλλοίωση, κατάτμηση της εξωτερικής επιφάνειας των 

πετρωμάτων. 

 

Το εξεταζόμενο έργο κατασκευάζεται επί του επιφανειακού εδάφους και είναι 

πλήρως σταθεροποιημένο. Η γεωλογική δομή της περιοχής, αλλά και τα εδαφολογικά 

χαρακτηριστικά του γηπέδου, διευκολύνουν την εκτέλεση του έργου, δεδομένου ότι 

αποτελούν ικανά δομικά υλικά για οικοδομικές εργασίες και την αποκατάσταση των 

εδαφικών και γεωλογικών χαρακτηριστικών του γηπέδου. Συνεπώς δεν υφίσταται 

τυχόν αλλοίωση ή αλλαγές στη γεωλογική διάταξη των πετρωμάτων της περιοχής. 

 

9.4.1.2 Σε πιθανή καταστροφή ειδικών γεωλογικών 

χαρακτηριστικών, όπως π.χ. πηγών, σπηλαίων κ.λπ. 

9.4.1.3 Σε πιθανή εμφάνιση γεωλογικών φαινομένων ειδικής 

σπουδαιότητας, όπως ασταθείς καταστάσεις, καθιζήσεις, 

κατολισθήσεις κ.λπ. 
 

Στην ευρύτερη περιοχή εγκατάστασης του σταθμού, δεν υπάρχουν κάποια 

ιδιαίτερα γεωλογικά χαρακτηριστικά (π.χ. πηγές, σπήλαια κ.λπ.) για τα οποία η 

κατασκευή και λειτουργία του έργου, θα προκαλούσε πιθανούς κινδύνους 

καταστροφής τους.  

Οι προβλεπόμενες εγκαταστάσεις των container στέγασης του εξοπλισμού 
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επικάθονται επί βάσεων στην επιφάνεια του εδάφους, ενώ το μικρό βάθος εκσκαφής 

και η επιχωμάτωση που ακολουθεί δεν προκαλούν ασταθείς καταστάσεις στο έδαφος, 

ή αλλαγές στη γεωλογική διάταξη των πετρωμάτων της περιοχής. 

 

9.4.2. Εκτίμηση και αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των 

εδαφών της περιοχής μελέτης ως προς : 

9.4.2.1 Την πιθανότητα ρύπανσης των εδαφών. 

 

Δεδομένου του μικρού μεγέθους αλλά και της φύσης τoυ έργου και λαμβάνοντας 

υπόψη όλα τα μέτρα προστασίας τα οποία πρόκειται να ληφθούν κατά τη φάση 

κατασκευής  και κατά την διάρκεια λειτουργίας της εξεταζόμενης μονάδας, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία και τους ισχύοντες, δεν αναμένεται καμία επίδραση στα 

εδαφολογικά και γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Ως εκ τούτου, η 

πιθανότητα ρύπανσης των εδαφών της περιοχής είναι σχεδόν μηδενική. 

 

9.4.2.2 Την υποβάθμιση της ποιότητας των εδαφών, π.χ. ως προς τη 

δομή, τη γονιμότητα κ.α., λόγω ενδεχόμενης μακρόχρονης 

απόθεσης υλικών με τη μορφή σωρών. 

9.4.2.3 Τη διάβρωση των εδαφών της περιοχής του έργου λόγω της 

απομάκρυνσης της βλάστησης και άλλων παραγόντων. 
 

Τόσο κατά την διάρκεια της κατασκευής όσο και κατά την διάρκεια λειτουργίας 

του σταθμού, δεν αναμένεται καμία επίδραση στα εδαφολογικά, γεωλογικά και 

τεκτονικά χαρακτηριστικά της περιοχής. 

Επομένως, δεν υπάρχει κανενός είδους υποβάθμιση της ποιότητας των εδαφών ή 

επέμβαση σε ότι αφορά την τοπική γεωλογία, εδαφολογία και τεκτονική της περιοχής 

και δεν απαιτούνται ειδικές ενέργειες αποκατάστασης, πέρα της επιχωμάτωσης 

 

9.5 Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. 

9.5.1. Επιπτώσεις σχετικά με τη χλωρίδα, την πανίδα και τα 

οικοσυστήματα της περιοχής. 
 

Η αποψίλωση εντός του χώρου του γηπέδου θα περιοριστεί στο ελάχιστο, ώστε 

να μην προκληθεί καμιά αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή στον αριθμό οποιονδήποτε 

φυτικών και ζωικών ειδών. Η απουσία υψηλής και θαμνώδους βλάστησης,  μειώνει 

σημαντικά την επίπτωση στο χλωριδικό περιβάλλον αλλά και στην πανίδα της 

περιοχής.  

Επιπλέον, κατά τη λειτουργία της μονάδας δεν παράγονται ή χρησιμοποιούνται 

επικίνδυνες, εύφλεκτες ή δηλητηριώδεις ουσίες σε ανοιχτούς χώρους. Με τη λήψη 

συγκεκριμένων μέτρων πυρασφάλειας και πυρόσβεσης της εγκατάστασης δεν 
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αναμένεται να δημιουργηθεί πρόβλημα στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής (π.χ. 

πυρκαγιά). 
 

Τέλος, η λήψη συγκεκριμένων μέτρων αντιμετώπισης των παραγόμενων 

αποβλήτων (αέρια, υγρά, στερεά) κατά τη λειτουργία του έργου δε δύναται να 

επηρεάσει αρνητικά το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Οι προβλεπόμενες εργασίες 

αποκατάστασης του περιβάλλοντος χώρου μετά το πέρας λειτουργίας του σταθμού και 

τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν (περίφραξη, δενδροφύτευση, πυροπροστασία), 

εξασφαλίζουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τη συνέχιση των φυσικών διεργασιών των 

οικοσυστημάτων που απαρτίζουν το φυσικό περιβάλλον της περιοχής του έργου. 

 

9.5.2. Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων εντός των περιοχών του 

εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών. 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η προτεινόμενη θέση εγκατάστασης του σταθμού 

βρίσκεται εκτός και αρκετά μακριά από προστατευόμενες περιοχές του Ευρωπαϊκού 

Οικολογικού Δικτύου Νatura 2000 ( > 1,0 km). Ως εκ τούτου δεν αναμένεται καμία 

επίπτωση από την υλοποίηση του έργου  στις ανωτέρω προστατευόμενες περιοχές.   

 

9.5.3. Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων εντός δασών ή περιοχών  

δασικών εκτάσεων 

9.5.4. Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων εντός άλλων σημαντικών 

φυσικών περιοχών. 

9.5.4.1 Σε εκτάσεις της ξηράς και των εσωτερικών υδάτων. 

9.5.4.2 Σε θαλάσσιες εκτάσεις. 

 

Η περιοχή του έργου δεν εμπίπτει στις ανωτέρω κατηγορίες .  
 

 

9.6 Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον. 

9.6.1. Χωροταξικός σχεδιασμός - χρήσεις γης. 
 

9.6.1.1 Εκτίμηση μεταβολών στις χρήσεις γης ως αποτέλεσμα της 

κατασκευής και λειτουργίας του έργου  
 

Δεν πρόκειται να προκληθεί καμιά μεταβολή της παρούσας ή μελλοντικής χρήσης 

γης από την κατασκευή και λειτουργία του έργου. Η έκταση στην οποία αναπτύσσεται 

το προτεινόμενο έργο, αλλά και οι όμορες εκτάσεις είναι χαρακτηριζόμενες ως 

αρόσιμη γη, γεωργικής μορφής, δίχως παρουσία ιδιαίτερης βλάστησης. Όλα τα έργα 

γίνονται εντός του χώρου του γηπέδου, χωρίς να μεταβάλλεται το καθεστώς των 

χρήσεων γης εκτός αυτού. 
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9.6.1.2 Εκτίμηση τόσο των άμεσων πρωτογενών αλλαγών που 

αναμένονται λόγω του έργου, όσο και των έμμεσων ή 

δευτερογενών επιπτώσεων που είναι πιθανόν να εμφανισθούν 

ως αποτέλεσμα των πρωτογενών αλλαγών. 
 

Η έκταση του γηπέδου εγκατάστασης των 8,125 περίπου στρεμμάτων για την 

υλοποίηση του έργου, έναντι των διαθεσίμων 54.500 στρεμμάτων για καλλιέργειες σε 

επίπεδο Δημοτικής Ενότητας, προφανώς και δε μεταβάλλει τις υφιστάμενες χρήσεις 

γης, η οποία έκταση, μετά το τέλος του χρόνου ζωής του έργου, θα αποδοθεί ξανά για 

αγροτική χρήση ή για κάποια νέα εκμετάλλευση. 

Το ποσοστό της έκτασης που καταλαμβάνει το γήπεδο του εξεταζόμενου 

σταθμού σε σχέση με τη συνολική έκταση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων της 

Δημοτικής Ενότητας Μακρυχωρίου, είναι της τάξεως περίπου του 0,00015% [xxιi]. 

 

9.6.2. Διάρθρωση και λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.  

9.6.2.1 Εκτίμηση των επιπτώσεων στη διάρθρωση και στα κύρια 

χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος των πόλεων και οικισμών 

της περιοχής μελέτης που γειτνιάζουν άμεσα με το έργο. 

Το εξεταζόμενο έργο δεν πρόκειται να προκαλέσει οποιαδήποτε μεταβολή ή 

επίπτωση στο δομημένο περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή. Σε όλες τις περιπτώσεις 

τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας από γειτονικούς οικισμούς, μεμονωμένες οικίες 

και το οδικό δίκτυο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Εξαιτίας της φύσης του έργου 

δε θα δημιουργηθεί η ανάγκη κατασκευής νέων κτιρίων κατοικίας, οπότε δε θα 

επηρεαστεί καθόλου το δομημένο περιβάλλον της περιοχής. 

 

9.6.2.2 Αξιολόγηση πιθανότητας διάσπασης της ενότητας του 

πολεοδομικού ιστού, στον αστικό και εξωαστικό χώρο, καθώς 

και  τάσεων αναβάθμισης ή υποβάθμισης που αναμένονται, 

κατά άμεσο ή έμμεσο τρόπο, λόγω του έργου.  

Ο σταθμός έχει χωροθετηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκτός ορίων 

οικισμού και ως εκ τούτου, δεν αναμένεται πιθανότητα διάσπασης της ενότητας 

υφιστάμενου πολεοδομικού χώρου. Στην ευρύτερη περιοχή του έργου δεν υπάρχουν 

παραδοσιακοί οικισμοί ή τμήματα ιστορικών πόλεων ή Ζ.Ο.Ε. Επίσης, η φύση του 

έργου δεν έχει καμία επίπτωση στη σύνθεση και εγκατάσταση του πληθυσμού της 

περιοχής. 

Τέλος, σύμφωνα με τη νομοθεσία (ΚΥΑ οικ.3137/191/Φ.15/2012/ΦΕΚ1048Β), 

περί αντιστοίχισης των βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε επίπεδο όχλησης σε σχέση με 

τους πολεοδομικούς περιορισμούς, το προτεινόμενο έργο της μονάδας 
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ηλεκτροπαραγωγής ΑΠΕ, κατατάσσεται στην κατηγορία των έργων χαμηλής 

όχλησης. 

 

9.6.3. Πολιτιστική κληρονομιά. 
 

9.6.3.1 Εκτίμηση άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων σε κηρυγμένους 

αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής μελέτης. 

9.6.3.2 Εκτίμηση επιπτώσεων στα ιστορικά μνημεία και άλλες θέσεις 

ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 

9.6.3.3 Ειδική εκτίμηση των επιπτώσεων σε οικισμούς ή τμήματα 

τους που προστατεύονται λόγω του ιδιαίτερου πολεοδομικού, 

αισθητικού, ιστορικού, λαογραφικού και αρχιτεκτονικού τους 

χαρακτήρα, καθώς και σε χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς 

οικισμούς.  
 

Εντός της  περιοχής μελέτης του έργου δεν υπάρχουν μνημεία πολιτιστικής 

κληρονομιάς, ούτε η περιοχή ανήκει σε κάποια αρχαιολογική ζώνη, οπότε δεν 

πρόκειται να υπάρξει κάποια αλλαγή ή καταστροφή αρχαιολογικής περιοχής.  

Επίσης, στην  περιοχή του έργου δεν υπάρχουν οικισμοί  ιδιαίτερου 

πολεοδομικού, αισθητικού, ιστορικού, λαογραφικού και αρχιτεκτονικού χαρακτήρα, 

καθώς και  χαρακτηρισμένοι παραδοσιακοί οικισμοί, ώστε να επηρεάζονται από την 

κατασκευή και λειτουργία της προτεινόμενης μονάδας Α.Π.Ε. 
 

 

9.7 Κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις. 

9.7.1. Προσέγγιση του μεγέθους του επηρεαζόμενου πληθυσμού και 

εκτίμηση των πιθανών συνεπειών της επιρροής του έργου στον 

πληθυσμό αυτό, συμπεριλαμβανόμενης και της επίδρασης στα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά του. 

9.7.2. Εκτίμηση της επίδρασης του έργου στη διάρθρωση της τοπικής 

οικονομίας, ανά παραγωγικό τομέα και κύριο κλάδο της περιοχής. 
 

Η λειτουργία του εξεταζόμενου σταθμού ηλεκτροπαραγωγής και η τροφοδοσία 

του υφιστάμενου δικτύου με ηλεκτρική ενέργεια συμβάλλει στη βελτίωση του 

κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος και των τοπικών υποδομών της ευρύτερης 

περιοχής, όχι μόνο σε επίπεδο Δημοτικής Ενότητας αλλά και σε μεγαλύτερη κλίμακα.  

Οι επιπτώσεις στην κοινωνική και αναπτυξιακή φυσιογνωμία της περιοχής είναι 

θετικές. Η ενδεχόμενη εκμετάλλευση ενεργειακών αγροτικών καλλιεργειών της 

ευρύτερης περιοχής, αφενός συμβάλει ιδιαίτερα στην αγροτική οικονομία και στο 

εισόδημα των αγροτών με την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, αφετέρου 

συμβάλλει στο γενικότερο περιορισμό της ρύπανσης της ατμόσφαιρας, του υπεδάφους 

και των υδάτινων πόρων λόγω της αντικατάστασης της παραγόμενης ενέργειας από 
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συμβατικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, αλλά και στην εξοικονόμηση καυσίμων 

προς όφελος της εθνικής οικονομίας. 
 

9.7.3. Προσέγγιση του αριθμού των θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν 

κατά τις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας του έργου, καθώς και πιθανές 

απώλειες θέσεων εργασίας σε επηρεαζόμενους κλάδους ή περιοχές. 
 

Η υλοποίηση του εξεταζόμενου έργου συμβάλλει στη δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας, με δεδομένο ότι το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί τόσο στην κατασκευή 

όσο και στη λειτουργία, θα προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή του έργου, ενώ 

πολλαπλά θα είναι τα οφέλη στην τοπική κοινωνία και την εθνική οικονομία από την 

ενασχόληση των αγροτών με ενεργειακές εκμεταλλεύσεις.  

Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου,  θα απαιτηθούν ποσότητες δομικών 

υλικών καθώς και  πλήθος ηλεκτρολογικού και υδραυλικού εξοπλισμού.  Τα υλικά 

αυτά θα προμηθευθούν από την εγχώρια αγορά της ευρύτερης περιοχής. Παράλληλα, 

το σύνολο σχεδόν και του απαιτούμενου εργατικού δυναμικού για τις εργασίες 

κατασκευής του έργου, εξειδικευμένου και μη (μηχανικοί, χειριστές μηχανημάτων, 

τεχνίτες, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, εργάτες κ.α.) θα προέλθει ως επί το πλείστον από 

την ευρύτερη περιοχή του δήμου και της περιφερειακής ενότητας γενικότερα. 

 

Όσον αφορά τη στελέχωση του προσωπικού που θα απαιτείται για την ορθή και 

απρόσκοπτη λειτουργία του σταθμού,  κατά την 24ωρη (3 βάρδιες) λειτουργία της 

μονάδας, θα χρειάζεται τουλάχιστον ένα άτομο ανά βάρδια για την παρακολούθηση, 

τον έλεγχο (monitoring), τον καθαρισμό, καθώς επίσης και για λόγους ασφαλείας. 

Συνολικά θα απαιτούνται 3 άτομα ανά ημέρα προκειμένου να επιτευχθεί η αδιάλειπτη 

και απρόσκοπτη λειτουργία του σταθμού. Λαμβάνοντας υπόψη και τις απαραίτητες 

ανάγκες για τα ρεπό, τις αργίες και τις ετήσιες άδειες του προσωπικού, οι ανάγκες για 

μόνιμο προσωπικό ανέρχονται σε 5 θέσεις εργασίας, προκειμένου να επιτευχθεί η 

αδιάλειπτη και απρόσκοπτη λειτουργία του σταθμού. 

 

Επίσης, η υλοποίηση του έργου και η λειτουργία του σταθμού θα δημιουργήσει 

παράλληλα έμμεσες και άλλες εποχιακές  θέσεις εργασίας, χρήσιμες για την ορθή 

λειτουργία της εγκατάστασης. Αυτές  αφορούν τόσο την εφοδιαστική αλυσίδα 

παροχής πρώτων υλών όσο και στις εμπορικές δραστηριότητες από την διανομή και 

πώληση στις αγορές των παραγόμενων προϊόντων της παραγωγικής διαδικασίας της 

επεξεργασίας του προηθευόμενου ρευστού προϊόντος πυρόλυσης (wood vinegar, 

biochar) καθώς και τους ελεύθερους επαγγελματίες που είναι αναγκαίοι στη μονάδα 

για τη συντήρησή της, τη λογιστική και τη νομική υποστήριξή της, όπως φαίνεται και 

στον πίνακα που ακολουθεί. 
  



 

M.Π.Ε. «ΚΑΡΑΜΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ» - Θέση «Γκοτζιά Μπαγλάρ», Δ/Ε Μακρυχωρίου, Δήμου Τεμπών    Σελίδα 165 

 

Πίνακας 9.7.3.1: Μόνιμες θέσεις εργασίας προσωπικού εγκατάστασης. 

Μόνιμες θέσεις εργασίας προσωπικού της 

εγκατάστασης 

Μηχανικός 1 

Εξειδικευμένος εργάτης 2 

Ανειδίκευτος εργάτης 2 

Σύνολο μόνιμων θέσεων εργασίας 5 

 

Πίνακας 9.7.3.2: Άμεσες και έμμεσες ανάγκες σε εποχιακό προσωπικό  

για τη λειτουργία της μονάδας. 

Εποχιακά εργαζόμενοι στην εγκατάσταση / 

εξωτερικοί συνεργάτες 

Οδηγός (τροφοδοσία Α’ υλών) 2 

Ηλεκτρολόγος συντηρητής 1 

Μηχανικός συντηρητής 1 

Υδραυλικός συντηρητής 1 

Δικηγόρος 1 

Λογιστής 1 

Σύνολο 7 
 

Συνολικά εκτιμάται ότι η λειτουργία του εξεταζόμενου σταθμού θα 

δημιουργήσει τουλάχιστον 12 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας. 

 

9.7.4. Εκτίμηση της συμβολής του έργου  στο επίπεδο της 

περιφερειακής και της εθνικής οικονομίας. 

9.7.5. Εκτίμηση και αξιολόγηση των επιδράσεων του έργου στην 

ποιότητα ζωής, ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες και εξυπηρετήσεις, 

στην αξία της γης και στις ευκαιρίες συνδεσιμότητας. 
 

Η υλοποίηση του παρόντος έργου αναμένεται να συμβάλει :  

 Στη σταδιακή απεξάρτηση από το πετρέλαιο και την κάθε μορφής εισαγόμενη 

ενέργεια και στην εξασφάλιση της παροχής ενέργειας μέσω αποκεντρωμένης 

παραγωγής. 

 Στην ανάπτυξη και ενίσχυση της Ελληνικής Βιομηχανίας και της αγροτικής 

οικονομίας με άριστες προοπτικές που αφορούν τη δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας και την ανάπτυξη Ελληνικής τεχνογνωσίας. 

 Στη σύσταση μίας υπερσύγχρονης, βιώσιμης και οικολογικής επένδυσης με 

πρωτοποριακή τεχνολογία και με μεγάλη διάρκεια ζωής (έως 25 χρόνια 

τουλάχιστον). 
 

H δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μαζί με την αύξηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας αγροτών καθώς και άλλων κατηγοριών του ενεργού πληθυσμού της 

περιοχής (π.χ. προμήθεια και διακίνηση πρώτων υλών και αναλώσιμων υλικών, 

συντηρήσεις εξοπλισμού, διακίνηση και πώληση προϊόντων επεξεργασίας ελαίων 

κ.λπ.) θα ενισχύσει το εισόδημα του σχετιζόμενου πληθυσμού.  
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Συνεκτιμώντας παράλληλα και τη βελτίωση της ενεργειακής υποδομής και της 

ενίσχυσης του δικτύου διασύνδεσης της περιοχής μαζί με τη βελτίωση της ασφάλειας 

της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος από την εγκατάσταση και λειτουργία του 

εξεταζόμενου σταθμού ηλεκτροπαραγωγής, συμπεραίνουμε ότι σαφώς θα επέλθει 

βελτίωση στην ποιότητα ζωής του πληθυσμού της περιοχής, ως προς τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες και εξυπηρετήσεις. 

Τέλος δεν προβλέπεται να επέλθει σημαντική μεταβολή στην αξία της γης από 

την εγκατάσταση και λειτουργία του εξεταζόμενου σταθμού ηλεκτροπαραγωγής.   

 

9.7.6. Πιθανότητα αντιθέσεων μεταξύ των αναπτυξιακών τάσεων που 

πιθανόν να δημιουργήσει το έργο και των κατευθύνσεων που 

ενισχύονται από άλλα προγράμματα, σχέδια ή έργα οικονομικής 

ανάπτυξης στην περιοχή μελέτης. 
 

Η εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με καύση 

βιορευστών, σχετίζεται με τις ενεργειακές καλλιέργειες και την αγροτική παραγωγή. 

Δεδομένου του αγροτικού χαρακτήρα της περιοχής, το έργο δεν προβλέπεται να 

δημιουργήσει αντιθέσεις μεταξύ των αναπτυξιακών τάσεων και των κατευθύνσεων 

που ενισχύονται από τυχόν άλλα προγράμματα, σχέδια ή έργα οικονομικής ανάπτυξης 

στην περιοχή μελέτης. 

 

 

9.8 Επιπτώσεις στις τεχνικές υποδομές. 

9.8.1. Εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων στις τεχνικές υποδομές 

της περιοχής, τόσο κατά την φάση κατασκευής όσο και κατά την 

φάση λειτουργίας του έργου. 
 

Το εξεταζόμενο έργο της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής ΑΠΕ, λόγω του μικρού 

μεγέθους του, δεν έχει, ούτε πρόκειται να επιφέρει αλλαγές στα συστήματα κοινής 

ωφέλειας (π.χ. συστήματα επικοινωνιών, ύδρευση, στερεά απόβλητα, κ.λπ.) και 

τεχνικών υποδομών. 

Κατά τη φάση κατασκευής της μονάδας, θα υπάρξει μια μικρή αύξηση της 

κίνησης των τροχοφόρων οχημάτων στην περιοχή προκειμένου να πραγματοποιείται η 

μεταφορά του προσωπικού καθώς και η μεταφορά του εξοπλισμού που απαιτείται για 

την ολοκλήρωση κάθε έργου. Η αύξηση αυτή δεν είναι σημαντική και θα ολοκληρωθεί 

σε σύντομο χρονικό διάστημα (6 μήνες). 

Κατά τη λειτουργία του σταθμού,  η προμήθεια της πρώτης ύλης  βιορευστών δε 

θα γίνεται σε καθημερινή βάση για την τροφοδοσία των δεξαμενών αποθήκευσής 

τους. Εκτιμάται ότι θα απαιτούνται 3-4 δρομολόγια βυτιοφόρων οχημάτων 

χωρητικότητας 20 m3/month.  
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Συνολικά, για τις ανάγκες λειτουργίας του σταθμού, εκτιμάται ότι θα 

διακινούνται κατά μέσο όρο περίπου 8-10 φορτηγά οχήματα/month 

συμπεριλαμβανομένων και των φορτηγών οχημάτων για τη διακίνηση και διάθεση 

στην αγορά των παραγόμενων προϊόντων της επεξεργασίας του παχύρευστου 

πυρολυτικού ελαίου (wood vinegar, biochar)  (συνολικά περί τα 0,35 

δρομολόγια/day), με αποτέλεσμα η αύξηση της κυκλοφορίας στην περιοχή μελέτης 

του έργου (αγροτική περιοχή) να είναι πολύ μικρή.  

 

9.8.2. Επάρκεια ή πρόσθετες ανάγκες για νέες τεχνικές υποδομές ή 

ενίσχυση των υφιστάμενων. 
 

Το υφιστάμενο οδικό δίκτυο καλύπτει πλήρως τις ανάγκες υλοποίησης και 

λειτουργίας του εξεταζόμενου έργου και δεν απαιτείται καμία αλλαγή ούτε και η 

ανάγκη δημιουργίας συγκοινωνιακής σύνδεσης ή χώρων στάθμευσης εκτός του 

γηπέδου. Η πρόσβαση στην περιοχή, για την εγκατάσταση του σταθμού, θα γίνει από 

το υφιστάμενο ασφαλτοστρωμένο οδικό δίκτυο της περιοχής και μέσω του αγροτικού 

δρόμου ο οποίος συνορεύει νότια με το αγροτεμάχιο, οι οποίες εξασφαλίζουν τη 

σύνδεση του γηπέδου εγκατάστασης με το υφιστάμενο  επαρχιακό δίκτυο της 

περιοχής. 

Τυχόν πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών θα διατεθούν σε εγκεκριμένο χώρο 

διάθεσης σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, όπως είναι ο Χ.Υ.Τ.Α. ή 

οποιοσδήποτε άλλος  νόμιμος  χώρος υποδειχθεί από το Δήμο (υφιστάμενος 

δανειοθάλαμος, ανενεργό λατομείο κ.λπ.).  Τα όποια απόβλητα εκσκαφών ανήκουν 

κατά τον ΕΚΑ [e] στην κατηγορία 17 05 06 (μπάζα εκσκαφών) και οι ποσότητες τους 

εκτιμώνται μικρότερες των 10 m3, γεγονός που δεν επιφέρει καμία αλλαγή στα 

υπάρχοντα συστήματα κοινής ωφελείας του Δήμου. 

Είναι λοιπόν προφανές ότι η λειτουργία του έργου, όχι μόνο δε θα επιφέρει 

καμία αρνητική επίπτωση στις τεχνικές υποδομές της περιοχής, αλλά θα είναι 

επωφελής για το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

9.9 Συσχέτιση με τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον. 

9.9.1. Πιθανότητα υπέρμετρης ενίσχυσης μίας ή περισσότερων από τις 

ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον. 
 

Το εξεταζόμενο έργο της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής ΑΠΕ, λόγω της φύσης και 

του μικρού μεγέθους του, δεν πρόκειται να επιφέρει ενίσχυση σε κάποια από τις 

ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον της περιοχής μελέτης, όπως αυτές 

αναφέρθηκαν σε προηγούμενη ενότητα και σχετίζονται με την υπέρμετρη χρήση 

λιπασμάτων από την εντατικοποίηση της γεωργίας καθώς και τη ρύπανση των 
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επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της περιοχής από την επιφανειακή διάθεση των 

αστικών και βιομηχανικών λυμάτων. 

 

9.9.2. Πιθανότητα δημιουργίας νέων πιέσεων στο περιβάλλον, λόγω του 

έργου. 

Η εγκατάσταση και λειτουργία της μονάδας δεν πρόκειται να προκαλέσει  νέες  

πιέσεις στο περιβάλλον. 

 

 
 

9.10 Επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα. 

9.10.1. Αξιολόγηση των εκπομπών ρύπων στον αέρα. 
 

 Φάση κατασκευής 
 

Οι όποιες επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα της περιοχής μελέτης κατά τη φάση 

κατασκευής του έργου  θα είναι μικρές προσωρινές και πλήρως αντιστρέψιμες. 

Οι επιπτώσεις στο  ατμοσφαιρικό περιβάλλον προέρχονται από τα καυσαέρια των 

οχημάτων/μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του έργου, 

καθώς και από τις εκπομπές των οχημάτων που θα μεταφέρουν τον εξοπλισμό μέσω 

των υφιστάμενων οδικών αξόνων. 
 

Όσον αφορά το φαινόμενο της δημιουργίας σκόνης από την κίνηση των 

οχημάτων και μηχανημάτων, με δεδομένο ότι, η πρόσβαση πραγματοποιείται από 

σχετικά μικρού μήκους αγροτικό  δρόμο της περιοχής με τον οποίο το γήπεδο 

συνορεύει, δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Η δημιουργία σκόνης κατά τις εργασίες 

εκσκαφών και επιχωματώσεων με δεδομένη τη μικρή κλίμακα του έργου και του 

όγκου, εκτιμώνται κατά πολύ μικρότερες από αυτές που ισχύουν σε συνήθης 

εργοταξιακούς χώρους. Επίσης, λόγω του μικρού αριθμού των οχημάτων και 

μηχανημάτων, αλλά και της μικρής χρονικής διάρκειας των κατασκευαστικών 

εργασιών, συμπεραίνουμε ότι οι αέριες εκπομπές ρύπων και σκόνης θα είναι 

περιορισμένες και ιδιαίτερα χαμηλές. 

Είναι λοιπόν προφανές ότι οι όποιες επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα της περιοχής 

μελέτης κατά τη φάση κατασκευής του έργου, εκτός από μικρές,  θα είναι προσωρινές 

και πλήρως αντιστρέψιμες. 

 

 Φάση λειτουργίας 
 

Κατά τη φάση λειτουργίας της  εξεταζόμενης μονάδας ηλεκτροπαραγωγής ΑΠΕ,  

 οι σημαντικότερες αέριες εκπομπές αφορούν την εκπομπή των κλασσικών ρύπων που 

συνδέονται με την καύση σε κινητήρα εσωτερικής καύσης (Μ.Ε.Κ.)  όπως οξείδια του 

αζώτου (NOx), οξείδια του θείου (SOx), μονοξειδίου το άνθρακα (CO) 

αιωρούμενων σωματιδίων (ΡΜ) και υδρογονανθράκων (ΗC).  
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9.10.2. Υπολογισμός των συγκεντρώσεων των αέριων ρύπων στην 

ατμόσφαιρα που οφείλονται στις εκπομπές του έργου. 
 

Κατά την παραγωγική διαδικασία του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής, το βιορευστό 

υπόκειται σε καθαρισµό  πριν την καύση του ώστε η σύσταση των διαφόρων 

ρυπαντών στο καυσαέριο να είναι εντός των ορίων της νοµοθεσίας.  

Επιπλέον όσον αφορά το πυρολυτικό έλαιο, όπως προαναφέρθηκε σε 

προηγούμενη ενότητα, κατά τη διαδικασία επεξεργασίας του, ακολουθούνται 

πρότυπες διαδικασίες με καινοτόμο και σύγχρονη τεχνολογία και με ειδικά 

σχεδιασμένες και πλήρως αυτοματοποιημένες διεργασίες, το τελικό επεξεργασμένο 

προϊόν (βιορευστό) της πυρόλυσης (pyrolysis oil) που θα χρησιμοποιείται ως καύσιμη 

ύλη στη ΜΕΚ, είναι απολύτως «καθαρό» και πλήρως αναβαθμισμένο κατά βέλτιστο 

τρόπο, ώστε να καθίσταται  απολύτως συμβατό με τις προδιαγραφές της 

προμηθεύτριας εταιρείας και εντός των απαιτήσεων των διεθνών κανονισμών ως προς 

τη σύστασή του.            

Για τον προσδιορισμό των αέριων εκπομπών από τη λειτουργία της μονάδας, 

απαραίτητο δεδομένο είναι η στοιχειακή ανάλυση και των βασικών χαρακτηριστικών 

του καυσίμου (φυτικό έλαιο), η οποία δίνεται στον πίνακα που ακολουθεί :  
 

Πίνακας 9.10.2.1: Τυπική στοιχειακή σύσταση και βασικά χαρακτηριστικά καυσίμου  

φυτικού ελαίου – πυρολυτικού ελαίου. 
 

Συστατικό στοιχείο 
καυσίμου 

 

Vegetable oil 
Μέση Περιεκτικότητα % κ.β. 

 

Pyrolysis oil 
Μέση Περιεκτικότητα % κ.β. 

 

C: Άνθρακας 76 85,8 

H: Υδρογόνο 12,47 13,96 

O: Οξυγόνο 11,5 0,1 

S: θείο 0,01 0,03 

PM: Σωματίδια 0,01 0,01 

N; Άζωτο 0,01 0,1 

Μέση Θερμογόνος δύναμη 37.000   KJ/Kg 36.000   KJ/Kg 

Μέσο Ειδικό βάρος 0.915 Kg/lt 1.2 Kg/lt 
 

Με δεδομένη την παραπάνω ανάλυση, υπολογίζονται οι ποσότητες O2 που είναι 

απαραίτητες για την πλήρη καύση του άνθρακα, του υδρογόνου και του θείου, 

σύμφωνα με τις αντιδράσεις : 
 

1.  C + O2 → CO2 (1 mole C απαιτεί 1 mole O2 για παραγωγή 1 mole CO2) 

2. H2 + 1/2·O2 → H2O (1 mole H2 απαιτεί 1/2 mole O2 για παραγωγή 1 mole  H2O) 

3.  S + O2 → SO2 (1 mole S απαιτεί 1 mole O2 για παραγωγή 1 mole  SO2), 
 

όπου: C = 12, O =16, H = 1, S = 32  τα ατομικά βάρη των στοιχείων και επίσης 

CO2= 44, H2O = 18, SO2 = 64 τα μοριακά βάρη των ενώσεων.  

 

 



 

M.Π.Ε. «ΚΑΡΑΜΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ» - Θέση «Γκοτζιά Μπαγλάρ», Δ/Ε Μακρυχωρίου, Δήμου Τεμπών    Σελίδα 170 

 

A) Διαδικασία ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμη ύλη φυτικό έλαιο 

(vegetable oil) 

Όταν η ΜΕΚ λειτουργεί με χρήση φυτικού ελαίου ως καυσίμου (κραμβελαίου-

ηλιελαίου κ.α.) και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η θεωρητική ποσότητα Ο2 που 

απαιτείται για την καύση είναι  

Τotal O2 για καύση (C, H2, S) = (0,76 * 22.4 ÷ 12)+(0,1247* 22.4 ÷ 4)+(0,0001* 

22.4 ÷ 32) = 2,1171 Νm3 / Κgκαυσίμου. 
 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποσότητα O2 που περιέχεται στο καύσιμο είναι : 

O2καυσίμου = (0,115 * 22.4 ÷ 32) =  0,0805 Νm3/Κgκαυσίμου. 
 

τότε η απαιτούμενη ποσότητα O2 από την παροχή ατμοσφαιρικού αέρα για την 

καύση είναι : 

O2 παροχής ατμοσφαιρικού αέρα = 2,1171 - 0,0805 = 2,0366 Νm3/Κg καυσίμου. 
 

Ανάλογα, η στοιχειομετρική ποσότητα του αντίστοιχου απαιτούμενου 

ατμοσφαιρικού αέρα για την καύση (21% O2) καθώς και πραγματική απαιτούμενη 

λόγω της παρουσίας ποσότητας Ο2  στο καύσιμο είναι αντίστοιχα : 

2,1171 ÷0,21= 10,0812 Νm3 / Κgκαυσίμου & 2,0366 ÷0,21= 9,698 Νm3 / Κgκαυσίμου 

 

Λαμβάνοντας υπόψη και τα δεδομένα των μετρήσεων από τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά της Μ.Ε.Κ. της κατασκευάστριας εταιρείας όσον αφορά την παροχή 

ατμοσφαιρικού αέρα καύσης (Air flow rate 2002 m3/h) καθώς και την απαιτούμενη 

θερμική ενέργεια καυσίμου μαζί με την ωριαία κατανάλωση της μονάδας σε καύσιμη 

ύλη φυτικού ελαίου, όπως αυτά υπολογίστηκαν στο ισοζύγιο μάζας και ενέργειας της 

μονάδας (4.040,04 MJ/h και 109,19 Kg/h αντίστοιχα), τότε η πραγματική ποσότητα 

ατμοσφαιρικού αέρα για την καύση 1 Κg καυσίμου, λόγω και της ύπαρξης ποσότητας 

Ο2  στο καύσιμο, είναι :  

2002 m3/h     109,19 Kg/h = 18,335 m3/Κgκαυσίμου  ή   16,798 Νm3 / Κgκαυσίμου,  

η οποία αντιστοιχεί σε : 

Περίσσεια αέρα καύσης = 16,798 – 9,698 = 7,10 Νm3 / Κg καυσίμου 

ή  7,10 ÷ 9,698 *100 = 73,21 % και σε 

(73,21 * 21) ÷ (100+73,21) = 8,87 % αντίστοιχη περιεκτικότητα σε Ο2. 
 

Τα αέρια που εμφανίζονται, κατά την πλήρη στοιχειομετρική καύση όλων των 

καυσίμων, στα απαέρια είναι CO2, N2 και SO2, επειδή το νερό στη θερμοκρασία των 

απαερίων έχει ήδη εξατμιστεί (Exhaust stack gas temperature 600,0 ºC, dry exhaust 

gases). 

Η στοιχειομετρική ποσότητα των καυσαερίων κατά την πλήρη στοιχειομετρική 

καύση του καυσίμου σε συνθήκες με περίσσεια αέρα καύσης περιεκτικότητας 8,87 % 

σε O2, είναι : 
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(CO2, N2, SO2, H2, O2) =  (0,76 * 22.4 ÷ 12)+(0,79 * 16,798)+(0,0001* 22.4 

÷ 32)+ (0,1247* 22.4 ÷ 4)+(0,21 * 7,10) = 16,878 Nm3/Kgκαυσίμου ,  
 

Λαμβάνοντας πάντα υπόψη και τα δεδομένα των μετρήσεων από τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά της Μ.Ε.Κ. της κατασκευάστριας εταιρείας, οι μετρούμενες εκπομπές 

αέριων ρύπων με  περιεκτικότητα 8,87 % σε Ο2, είναι :   
 

Πίνακας 9.10.2.2: Μετρούμενες εκπομπές αέριων ρύπων περιεκτικότητας 8,87% σε Ο2. 
 

ΤΥΠΟΣ ΑΕΡΙΟΥ ΡΥΠΟΥ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ 

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΝOx 1.119,776 mg/Νm3 

ΕΚΠΟΜΠΕΣ SO2 1,82 mg/Νm3 

ΕΚΠΟΜΠΕΣ PM 25,153 mg/Νm3 

 

 

B) Διαδικασία ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμη ύλη παραγόμενο πυρολυτικό έλαιο 

(pyrolysis oil) 
 

Όταν η ΜΕΚ λειτουργεί με χρήση πυρολυτικού ελαίου ως καυσίμου (pyrolysis 

oil), η θεωρητική ποσότητα Ο2 που απαιτείται για την καύση είναι αντίστοιχα : 
 

Τotal O2 για καύση (C, H2, S) = (0,858 * 22.4 ÷ 12)+(0,1396* 22.4 ÷ 4)+(0,0003* 22.4 ÷ 32) =  

    =2,3836 Νm3 

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποσότητα O2 που περιέχεται στο καύσιμο είναι : 

O2καυσίμου = (0,001 * 22.4 ÷ 32) =  0,0007 Νm3/Κgκαυσίμου. 
 

τότε η απαιτούμενη ποσότητα O2 από την παροχή ατμοσφαιρικού αέρα για την 

καύση είναι : 

O2 παροχής ατμοσφαιρικού αέρα = 2,3836 - 0,0007 = 2,3829 Νm3/Κgκαυσίμου 

 

Ανάλογα, η στοιχειομετρική ποσότητα του αντίστοιχου απαιτούμενου 

ατμοσφαιρικού αέρα για την καύση (21% O2) καθώς και πραγματική απαιτούμενη 

λόγω της παρουσίας ποσότητας Ο2  στο καύσιμο είναι αντίστοιχα : 

2,3836 ÷0,21= 11,3503 Νm3 / Κgκαυσίμου & 2,3829 ÷0,21= 11,3470 Νm3 / Κgκαυσίμου 

 

Λαμβάνοντας υπόψη και τα δεδομένα των μετρήσεων από τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά της Μ.Ε.Κ. της κατασκευάστριας εταιρείας όσον αφορά την παροχή 

ατμοσφαιρικού αέρα καύσης (Air flow rate 2002 m3/h) καθώς και την απαιτούμενη 

θερμική ενέργεια καυσίμου μαζί με την ωριαία κατανάλωση της μονάδας σε καύσιμη 

ύλη πυρολυτικού ελαίου, όπως αυτά υπολογίστηκαν στο ισοζύγιο μάζας και ενέργειας 

της μονάδας (4.040,04 MJ/h και 112,22 Kg/h αντίστοιχα), τότε η πραγματική 

ποσότητα ατμοσφαιρικού αέρα για την καύση 1 Κg καυσίμου, λόγω και της ύπαρξης 

ποσότητας Ο2  στο καύσιμο, είναι :  

2002 m3/h     112,22 Kg/h = 17,840 m3/Κgκαυσίμου  ή   16,343 Νm3 / Κgκαυσίμου,  
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η οποία αντιστοιχεί σε : 

Περίσσεια αέρα καύσης = 16,343 – 11,347 = 4,996 Νm3 / Κg καυσίμου 

ή  4,996 ÷ 11,347 *100 = 44,03 % και σε 

(44,03 * 21) ÷ (100+44,03) = 6,42 % αντίστοιχη περιεκτικότητα σε Ο2. 

 

Τα αέρια που εμφανίζονται, κατά την πλήρη στοιχειομετρική καύση όλων των 

καυσίμων, στα απαέρια είναι CO2, N2 και SO2, επειδή το νερό στη θερμοκρασία των 

απαερίων έχει ήδη εξατμιστεί (Exhaust stack gas temperature 600,0 ºC, dry exhaust 

gases) [xi]. 

Η στοιχειομετρική ποσότητα των καυσαερίων κατά την πλήρη στοιχειομετρική 

καύση του καυσίμου σε συνθήκες με περίσσεια αέρα καύσης περιεκτικότητας 8,87 % 

σε O2, είναι : 

(CO2, N2, SO2, H2, O2) =  (0,76 * 22.4 ÷ 12)+(0,79 * 16,343)+(0,0003* 22.4 

÷ 32)+ (0,1396* 22.4 ÷ 4)+(0,21 * 4,996) = 16,346 Nm3/Kgκαυσίμου ,  

 

Λαμβάνοντας πάντα υπόψη και τα δεδομένα των μετρήσεων από τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά της Μ.Ε.Κ. της κατασκευάστριας εταιρείας, οι μετρούμενες εκπομπές 

αέριων ρύπων με  περιεκτικότητα 6,42 % σε Ο2, είναι :   
 

Πίνακας 9.10.2.3: Μετρούμενες εκπομπές αέριων ρύπων περιεκτικότητας 6,42% σε Ο2. 
 
 

ΤΥΠΟΣ ΑΕΡΙΟΥ ΡΥΠΟΥ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ 

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΝOx 1.119,776 mg/Νm3 

ΕΚΠΟΜΠΕΣ SO2 5,596 mg/Νm3 

ΕΚΠΟΜΠΕΣ PM 25,153 mg/Νm3 

 

Οι ανωτέρω τιμές με αναγωγή σε τυπική κ.ο. περιεκτικότητα 15% Ο2, 

θερμοκρασίας 273,15ºΚ και πίεσης 101,3 kPa, σύμφωνα με την ΚΥΑ Αρ. Οικ. 6164 

(ΦΕΚ 1107/Β/27-03-2018), για τον περιορισμό των εκπομπών ορισμένων ρύπων 

στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους νέες μονάδες καύσης με χρήση υγρών 

καυσίμων πλην πετρελαίου, με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ ίση ή μεγαλύτερη 

από 1 MW και μικρότερη από 50 MW και μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 

(ΕΕ) 2015/2193 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

(ΕΕL313/1/28.11.2015, είναι οι εξής:  
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 Κατά την καύση  πυρολυτικού ελαίου (pyrolysis oil) 
 

Πίνακας 9.10.2.4: Ανάλυση εκπομπών αέριων ρύπων μονάδας του έργου με χρήση 

πυρολυτικού ελαίου ως καυσίμου - Σύγκριση με επιτρεπόμενα όρια  εκπομπών αέριων 

ρύπων νέων σταθμών καύσης υγρών καυσίμων (ΦΕΚ 1107/Β/27-03-2018, Άρθρο 7-

Παράρτημα ΙΙ - Μέρος 2 – Πίνακας 2 )[i]. 
 

 

Χημικός τύπος 

αέριου ρύπου 

(Ονομασία) 

 

Εκπομπές 

ρύπων 

περιεκτικότητας 

15 % κ.ο. σε Ο2 

 

Εκπομπές ρύπων 

περιεκτικότητας 

15 % κ.ο. σε Ο2 

μετά την 

εφαρμογή SCR & 

φίλτρων 

σωματιδίων 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 

ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 

ΡΥΠΩΝ  

ΝΕΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΥΣΗΣ, 

ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 

(ΦΕΚ 1107/Β/27-03-2018, 

ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  

ΜΕΡΟΣ 2 – ΠΙΝΑΚΑΣ 2) 

(σε mg/Νm3). 

NOX 

(Οξείδια του αζώτου) 

 

460,817 mg/Νm3 

 

46,082 mg/Νm3 

 

225 mg/Νm3 

SO2 

(Διοξείδιο του θείου) 

 

2,303 mg/Νm3 

 

2,303 mg/Νm3 

 

120 mg/Νm3 

ΡΜ 

(Σκόνη - Σωματίδια) 

 

10,351 mg/Νm3 

 

 1,036  mg/Νm3 

 

20 mg/Νm3 

 

 Κατά την καύση  φυτικού ελαίου (vegetable oil) 
 

Πίνακας 9.10.2.5.: Ανάλυση εκπομπών αέριων ρύπων μονάδας του έργου με χρήση φυτικού 

ελαίου ως καυσίμου - Σύγκριση με επιτρεπόμενα όρια  εκπομπών αέριων ρύπων νέων 

σταθμών καύσης υγρών καυσίμων (ΦΕΚ 1107/Β/27-03-2018, Άρθρο 7-Παράρτημα ΙΙ - 

Μέρος 2 – Πίνακας 2 )[i]. 
 

 

Χημικός τύπος 

αέριου ρύπου 

(Ονομασία) 

 

Εκπομπές 

ρύπων 

περιεκτικότητας 

15 % κ.ο. σε Ο2 

 

Εκπομπές ρύπων 

περιεκτικότητας 

15 % κ.ο. σε Ο2 

μετά την 

εφαρμογή SCR & 

φίλτρων 

σωματιδίων 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 

ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 

ΡΥΠΩΝ  

ΝΕΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΥΣΗΣ, 

ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 

(ΦΕΚ 1107/Β/27-03-2018, 

ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  

ΜΕΡΟΣ 2 – ΠΙΝΑΚΑΣ 2) 

(σε mg/Νm3). 

NOX 

(Οξείδια του αζώτου) 

 

554,156 mg/Νm3 

 

55,416 mg/Νm3 

 

225 mg/Νm3 

SO2 

(Διοξείδιο του θείου) 

 

0,901 mg/Νm3 

 

0,901 mg/Νm3 

 

120 mg/Νm3 

ΡΜ 

(Σκόνη - Σωματίδια) 

 

12,448 mg/Νm3 

 

 1,245  mg/Νm3 

 

20 mg/Νm3 
 

 

Σημειώνεται ότι οι προαναφερόμενες εκπομπές των ρύπων (στήλη Β), αφορούν 

μετρήσεις και υπολογισμούς συγκεντρώσεων ακριβώς στην έξοδο του κινητήρα 

εσωτερικής καύσης (Μ.Ε.Κ.) της μονάδας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι  

απομειώσεις  από την προσθήκη του πρόσθετου εξοπλισμού για τον περιορισμό των 

αέριων ρύπων (στήλη Γ). 

Σε κάθε περίπτωση, μετά και την προσθήκη του πρόσθετου εξοπλισμού 

(εφαρμογή SCR & φίλτρων σωματιδίων), οι συγκεντρώσεις των αερίων ρύπων στην 

ατμόσφαιρα που οφείλονται στις εκπομπές του έργου, θα είναι εντός των ορίων που 

προβλέπει η νομοθεσία.  
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9.10.3. Αξιολόγηση των ανωτέρω επιπτώσεων στην ποιότητα του αέρα, 

με όρους: 

9.10.3.1 Πιθανότητας υπερβάσης θεσμοθετημένων οριακών τιμών. 

9.10.3.2 Ποσοστιαίας μεταβολής σε σχέση με τις υφιστάμενες 

παραμέτρους ποιότητας του αέρα. 
 

 Δεδομένου ότι ο υπό εξέταση σταθμός δεν χρησιμοποιεί ανοιχτή εστία καύσης, 

ούτε εμπίπτει στις διατάξεις περιορισμού  μεγάλων μονάδων και θεωρείται πως δεν 

επιβαρύνει το περιβάλλον με αέριους ρύπους, εντούτοις θα ληφθούν μέτρα για τη 

μείωση  των αερίων εκπομπών NOx και των αιωρούμενων σωματιδίων ΡΜ. 

Σχετικά με την αντιμετώπιση και τον περιορισμό των εκπομπών οξειδίων του 

αζώτου (NOx) όπως επίσης και των εκπομπών CO, για τη διάσπασή τους, σε κάθε 

κινητήρα της μονάδας (Μ.Ε.Κ.) πρόκειται να εγκατασταθεί καταλύτης, με σύστημα 

επιλεκτικής καταλυτικής αναγωγής (Selective Catalytic Reduction), τεχνολογία 

ευρέως διαδεδομένη για την αντιμετώπιση και περαιτέρω μείωση των εκπομπών NOx 

σε Μ.Ε.Κ..  

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προμηθευτή 

(DEUTZ)  που επισυνάπτονται στο παράρτημα του αντίστοιχου κεφαλαίου, το 

σύστημα επιλεκτικής καταλυτικής αναγωγής (SCR) της προμηθεύτριας εταιρείας 

επιτυγχάνει απόδοση έως και 90-95% στη διάσπαση των εκπομπών NOx.  Στο υπό 

εξέταση έργο ο εξοπλισμός του συστήματος  SCR της μονάδας θα ρυθμιστεί για 

απόδοση  90 %. Ως εκ τούτου, ανάλογα και με το είδος του καυσίμου που θα 

χρησιμοποιεί η ΜΕΚ ως καύσιμη ύλη (pyrolysis oil – vegetable oil), οι τελικές 

εκπομπές των αερίων  NOx  μετά και την προσθήκη του πρόσθετου εξοπλισμού του 

συστήματος της  επιλεκτικής καταλυτικής αναγωγής (S.C.R.), θα κυμαίνονται στην 

έξοδο προς το περιβάλλον μεταξύ  46,082 – 55,416 mg/Νm3 κάτω δηλαδή από το 

θεσμοθετημένο εθνικό όριο των 225,00  mg/Νm3. 

 

Συνοψίζοντας, τα τρία προαναφερθέντα στοιχεία του περιβάλλοντος, καθίστανται  

αβλαβή. Συγκεκριμένα : 

 Το  CO μετατρέπεται σε CO2 

 To NOx   μετατρέπεται σε N2 
 

Δεδομένου επίσης ότι οι εκπομπές SO2 από μονάδες καύσης βιορευστών είναι 

μηδαμινές  λόγω της χαμηλής συγκέντρωσης θείου (S) του καυσίμου (< 0,03% 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προτύπου EN 14214:2012) [a], δεν απαιτείται η 

λήψη πρόσθετων μέτρων μείωσης των εκπομπών SO2.  

Για την κατακράτηση των σωματιδίων ΡΜ, το  σχέδιο περιβαλλοντικής 

διαχείρισης  περιλαμβάνει επιμέρους εξοπλισμό αποτελούμενο από ειδικά φίλτρα και 

μεμβράνες, στις συνδέσεις των σωληνώσεων. Ο εξοπλισμός αυτός εξασφαλίζει την 
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αποτελεσματική δέσμευση ακόμα και των μικρότερης διαμέτρου σωματιδίων (ΡΜ2.5) 

κατά το μεγαλύτερό τους ποσοστό, εξασφαλίζοντας τη μείωση των εκπομπών τους σε 

ποσοστά της τάξης του 90%. Ο τρόπος δέσμευσης των σωματιδίων εκ της καύσης των 

βιορευστών - biodiesel με ειδικής κατασκευής φίλτρα είναι ο πλέον ενδεδειγμένος. 

Στο υπό εξέταση έργο ο εξοπλισμός του συστήματος των φίλτρων της μονάδας 

θα ρυθμιστεί για απόδοση έως 90 %. Ως εκ τούτου, ανάλογα και με το είδος του 

καυσίμου που θα χρησιμοποιεί η ΜΕΚ ως καύσιμη ύλη (pyrolysis oil – vegetable oil), 

οι τελικές εκπομπές των σωματιδίων ΡΜ μετά και την προσθήκη του πρόσθετου 

εξοπλισμού του συστήματος των ειδικών φίλτρων και τη δέσμευσή τους, θα 

κυμαίνονται στην έξοδο προς το περιβάλλον μεταξύ  1,036 – 1,245 mg/Νm3 κάτω 

δηλ. από το θεσμοθετημένο εθνικό όριο των 20,00  mg/Νm3. 

Επίσης, το σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης προβλέπει την περιοδική 

αντικατάστασή τους σε χρονικά διαστήματα των έξι μηνών λόγω της αναμενόμενης 

μεγάλης ποσότητας δέσμευσης, ούτως ώστε να μην υπάρξει περίπτωση μετρούμενης 

ποσότητας σωματιδίων στον ατμοσφαιρικό αέρα που υπερβαίνει τα θεσμοθετημένα 

όρια. 

Συμπερασματικά, η φύση των εργασιών που θα λάβουν χώρα κατά τη φάση 

κατασκευής, όσο και η φύση της λειτουργίας του έργου είναι τέτοια ώστε, δεν 

προκαλείται σημαντική εκπομπή ρύπων, οσμών κ.λπ. στο περιβάλλον, η οποία δεν 

είναι αντιστρέψιμη, καθώς και καμιά αλλαγή των κινήσεων του αέρα, της υγρασίας ή 

της θερμοκρασίας ή οποιαδήποτε αλλαγής στο κλίμα, είτε τοπικά, είτε σε μεγαλύτερη 

έκταση και σχετίζεται με τις ποιοτικές και ποσοτικές αλλαγές του ατμοσφαιρικού 

περιβάλλοντος της περιοχής του έργου. 

 

9.11 Επιπτώσεις από θόρυβο ή από δονήσεις. 

9.11.1. Επίπεδα τιμών των θεσμοθετημένων δεικτών θορύβου και 

δονήσεων που σχετίζονται με το έργο, στους πλησιέστερους δέκτες. 
 

Το εξεταζόμενο έργο της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής ΑΠΕ, δεν πρόκειται να 

προκαλέσει αύξηση της υπάρχουσας στάθμης θορύβου στην περιοχή ή να εκθέσει 

ανθρώπους σε υψηλή στάθμη θορύβου. Η νομοθεσία κατατάσσει τους σταθμούς 

ηλεκτροπαραγωγής με καύση βιορευστών ισχύος < ή = 5,0 ΜW όπως τον 

προτεινόμενο, στις δραστηριότητες χαμηλής όχλησης. 

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου, οι  σημαντικότερες  πηγές θορύβου είναι 

συνήθως τα μηχανήματα και οχήματα του εργοταξίου. Η επιπλέον ηχορύπανση λόγω 

της κίνησης βαρέων οχημάτων στο οδικό δίκτυο της περιοχής είναι στις περισσότερες 

περιπτώσεις από μέτρια μέχρι αμελητέα, ενώ η επιβάρυνση λόγω των οχημάτων των 

εργαζομένων είναι σχεδόν πάντα ασήμαντη.  
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Η μείωση του θορύβου εκτός των ορίων του εργοταξίου εξαρτάται, εκτός των 

άλλων και από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες και ελαττώνεται με την αύξηση της 

υγρασίας, ενώ παρουσιάζει εξάρτηση τύπου «καμπάνας» από την θερμοκρασία 

(μέγιστη σε κάποια τιμή θερμοκρασίας και μικρότερη για μικρότερες ή μεγαλύτερες 

τιμές). Εξάλλου, η απόσβεση με την απόσταση των υψηλών συχνοτήτων είναι 

μεγαλύτερη από αυτή των χαμηλών.  

Για παράδειγμα, για ήχους με κεντρική συχνότητα στα 2000 kHz και υγρασία 

10%, η εκτιμώμενη μείωση λόγω ατμοσφαιρικής απορρόφησης είναι 50 dB(Α)/km 

στους 18οC και 35 dB(Α)/km στους 30οC [h]. Αν δε, ληφθούν υπόψη οι ατμοσφαιρικές 

συνθήκες, ο θόρυβος από μία σημειακή πηγή μειώνεται κατά 6 dB(Α) με διπλασιασμό 

της απόστασης από την πηγή και κατά 20 dB(Α) με δεκαπλασιασμό της απόστασης 

από την πηγή. Επιπλέον της ατμοσφαιρικής απορρόφησης, υπάρχει μείωση του 

θορύβου και λόγω φυσικών ή τεχνικών εμποδίων (δέντρα, έδαφος, κατασκευές, 

τοίχοι, ηχοπετάσματα), η οποία εξαρτάται από τη θέση και το είδος του εμποδίου. 

Στην περίπτωση του προτεινόμενου έργου, η κλίμακα του έργου είναι μικρή και θα 

καταβληθεί προσπάθεια ώστε η διάρκεια των εργασιών να είναι χρονικά περιορισμένη. 

Όσον αφορά τους εργαζόμενους, θα εκτεθούν στα συνήθη επίπεδα θορύβου 

αυτών των εργασιών, τα οποία όμως δεν είναι υψηλά. Παρόλα αυτά για να 

εξασφαλιστεί η υγιεινή και η ασφάλεια των εργαζομένων κατά τη διάρκεια των 

εργασιών θα εφαρμοστούν όλα τα μέτρα ασφαλείας και θα χορηγηθούν όλα τα 

απαραίτητα βοηθήματα για την ασφαλή και αποτελεσματική διεκπεραίωση των 

εργασιών (μάσκες, ωτασπίδες, προστατευτικά γυαλιά). 

Σχετικά με το θόρυβο από την οδική κυκλοφορία ισχύει η Υπουργική Απόφαση 

(17252/ΦΕΚ 395/Β/13.6.92)[i]  που θεσπίζει για τον δείκτη L10 18ώρου το όριο 

των 70 dBA. Το ανωτέρω όριο σε καμία περίπτωση δεν αναμένεται να προσεγγισθεί 

από την κυκλοφορία των οχημάτων του εργοταξίου, οπότε δεν απαιτούνται ιδιαίτερα 

μέτρα για την κυκλοφορία των οχημάτων εργοταξίου. 

 

9.11.2. Αξιολόγηση των επιπτώσεων στο ακουστικό περιβάλλον - 

Πιθανότητα υπερβάσης θεσμοθετημένων οριακών τιμών. 
 

Κατά τη φάση λειτουργίας του εξεταζόμενου έργου  ΑΠΕ, ο θόρυβος στην 

εγκατάσταση προέρχεται βασικά από τα τμήματα του ηλεκτρομηχανολογικού (Η/Μ) 

εξοπλισμού τους. 

Τα αναμενόμενα επίπεδα θορύβου στον κύριο χώρο παραγωγής, εκτιμάται 

σύμφωνα με τη μέχρι τώρα εμπειρία ότι θα είναι (65-70) dB(A), ενώ στα όρια του 

γηπέδου δε θα υπερβαίνουν τα (55) dB(A). 

Για σύγκριση αναφέρεται ότι το επίπεδο του ανεκτού θορύβου στα όρια του 

γηπέδου βιομηχανικών εγκαταστάσεων καθορίζεται από την ελληνική νομοθεσία σε 
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ανώτατο επιτρεπτό όριο 55 dB(Α) σε περιοχές που επικρατεί εξίσου το βιομηχανικό με 

το αστικό στοιχείο (αγροτική περιοχή όπως η εν λόγω εγκατάσταση) (Π.Δ. 1180/81, 

ΦΕΚ 293/Α/06-10-81), ενώ επιβάλλεται η χρήση ατομικών ακροπροστατευτικών 

μέσων όταν η έκθεση των εργαζομένων σε θόρυβο υπερβαίνει τα 90 dB(A) (ΠΔ 

85/91).  

Η στάθμη θορύβου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα μέτρα ηχομόνωσης που 

λαμβάνονται (π.χ. σωστή έδραση με μόνωση, εύρυθμη λειτουργία σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές του κατασκευαστή, άμεση αποκατάσταση των βλαβών, τοποθέτηση 

των μηχανημάτων σε κλειστούς και ειδικά ηχομονωμένους χώρους, κ.λπ., περιμετρική 

φύτευση  του σταθμού από δένδρα και θάμνους για τον περιορισμό της διασποράς του 

παραγόμενου θορύβου στην γύρω περιοχή). Η ηχορύπανση δεν είναι προβληματική 

και συνήθως αντιμετωπίζεται επιτυχώς με την κατάλληλη ηχομόνωση των 

εγκαταστάσεων. 

Η στάθμη θορύβου < 70 db(Α) προέρχεται από τον εγκιβωτισμό τoυ H/Z. Τo 

σύνολο του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, θα είναι  εγκατεστημένα κατά 

τυποποίηση  εντός μεταλλικών τυποποιημένων container μεταφοράς. Κάθε container 

διαθέτει ισχυρή μόνωση πολυουρεθάνης 50 mm στην επιστέγαση αλλά και την 

πλαγιοκάλυψη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του θορύβου σε απόσταση 1 

μέτρου από αυτό, κατά  τουλάχιστον 5db εξαιτίας της προαναφερθείσας  μόνωσης. 

 Θα πρέπει επιπλέον να λάβουμε υπόψη πως η μέση απόσταση του container  

από τα όρια του οικοπέδου είναι μεγαλύτερη των 10m.  H  στάθμη του θορύβου σε 

αυτή την περίπτωση στα όρια του οικοπέδου (≈15m), προερχόμενη από το Η/Ζ, είναι:  

                
  

 
                  

 
 

Από τα παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε πως η λειτουργία τoυ σταθμού 

συμμορφώνεται σύμφωνα με την (Π.Δ. 1180/1981/ΦΕΚ/293/Α), για βιομηχανικές 

μονάδες  σε περιοχές στις οποίες επικρατεί  εξίσου το αστικό με το βιομηχανικό 

στοιχείο (όπως η εν λόγω εγκατάσταση). 

 
 

9.12 Επιπτώσεις σχετικές με ηλεκτρομαγνητικά πεδία. 

 

Όσον αφορά την εκπομπή ακτινοβολιών από το δίκτυο σύνδεσης του σταθμού με 

τη ΔΕΗ, η ισχύς του εξεταζόμενου  σταθμού είναι σχετικά μικρή, γι’ αυτό και η 

σύνδεσή του γίνεται στο δίκτυο μέσης τάσης με αποτέλεσμα η εκπομπή 

ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών να είναι αμελητέα. 

Ο μόνος χώρος στον οποίο παράγεται ακτινοβολία είναι το διαμέρισμα του 

μετασχηματιστή μέσης τάσης, το οποίο σύμφωνα με τον κατασκευαστή, θα πληροί 

όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία απαιτούμενες προδιαγραφές 
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κατασκευής και στον οποίο θα τηρούνται τα προβλεπόμενα της Κ.Υ.Α. 

3606(ΦΟΡ)238/25-04-2002 (ΦΕΚ 512/Β’) [i]. «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη 

λειτουργία διατάξεων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων». 

 

9.13 Επιπτώσεις στα ύδατα. 

9.13.1. Εκτίμηση των επιπτώσεων ως προς τα μέτρα που εγκρίθηκαν με 

το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του οικείου Υδατικού 

Διαμερίσματος, καθώς και οι επιπτώσεις του έργου σε σχέση με τα 

μέτρα που προβλέπονται σε τυχόν εγκεκριμένο Σχέδιο 

Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας. 

9.13.2. Ως προς τις επιπτώσεις στα επιφανειακά ύδατα : 

9.13.2.1 Εκτίμηση επιπτώσεων του έργου στο υδρογραφικό δίκτυο, 

όπως αυτές προκύπτουν από άμεσες παρεμβάσεις και έμμεσες 

μεταβολές. 

9.13.2.2 Εκτίμηση  επιπτώσεων στη διαθεσιμότητα υδατικού δυναμικού 

και στις ενδεχόμενες εποχικές μεταβολές της, για την 

τροφοδοσία των υφιστάμενων χρήσεων μετά την υλοποίηση 

του έργου.  
 

Η λειτουργία της μονάδας δεν αναμένεται να επηρεάσει το υδατικό στοιχείο της 

περιοχής καθώς η διαδικασία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με σταθμό 

βιορευστών, δεν απαιτεί καθόλου νερό αφού όλη η διαδικασία γίνεται με κλειστά 

κυκλώματα λαδιού.   

Όσον αφορά στην επιφανειακή απορροή, η φύση και η θέση του έργου 

εξασφαλίζουν ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμιά μεταβολή στη δίαιτα της 

επιφανειακής απορροής καθώς δεν αναμένεται καμία παρέμβαση σε αυτήν είτε με 

έργα ανάσχεσης, είτε με έργα εκτροπής. 

 

9.13.2.3 Εκτίμηση των μεταβολών που αναμένονται λόγω του έργου 

στα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των 

επηρεαζόμενων μόνιμων και περιοδικών υδατοροών. 

9.13.2.4 Επίδραση του έργου στις τάσεις μελλοντικής εξέλιξης της 

ποιότητας και ποσότητας των επιφανειακών υδάτων. 

 

Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν και αναλύθηκαν, τα ποσοτικά αλλά και 

ποιοτικά χαρακτηριστικά των επιφανειακών υδάτων της  περιοχής μελέτης, δε 

μεταβάλλονται και δεν επηρεάζονται από την κατασκευή και λειτουργία του υπό 

εξέταση σταθμού καύσης βιορευστών.       
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9.13.3. Ως προς τις επιπτώσεις στα υπόγεια ύδατα: 
 

9.13.3.1 Συσχέτιση των φάσεων κατασκευής και λειτουργίας του έργου 

με την υδρογεωλογία της περιοχής επιρροής του και τον 

υποκείμενο υδροφορέα. 

9.13.3.2 Ανάλυση της εκτίμησης των επιπτώσεων στα υπόγεια ύδατα  
 

Ομοίως, σχετικά με τα υπόγεια ύδατα, στη φάση κατασκευής του σταθμού δεν 

αναμένεται να επηρεασθούν οι υπόγειοι υδατικοί πόροι της περιοχής, εφόσον 

ληφθούν κατάλληλα μέτρα για την προστασία τους, όπως αυτά θα παρουσιαστούν 

αναλυτικότερα σε επόμενη ενότητα. 

Κατά τη λειτουργία, τα υγρά απόβλητα του σταθμού αφορούν αποκλειστικά 

αστικά λύματα του προσωπικού. Τα αστικά λύματα του προσωπικού (~ 27,375 m3/yr) 

θα αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανό βόθρο και στη συνέχεια, τα λύματα θα 

συλλέγονται από βυτιοφόρο και θα οδηγούνται στον πλησιέστερο βιολογικό 

καθαρισμό της περιοχής για επεξεργασία ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

   

9.13.3.3 Εκτίμηση των επιπτώσεων στη στάθμη των επηρεαζόμενων 

υδροφορέων (υποκείμενου και κατάντη). Διαθεσιμότητα 

υπόγειων υδάτων, με τις ενδεχόμενες εποχικές μεταβολές της, 

για την τροφοδοσία των υφιστάμενων χρήσεων μετά την 

υλοποίηση του έργου. 
 

Κατά τη λειτουργία του σταθμού, η κατανάλωση νερού είναι μόνο για τις 

ανάγκες του προσωπικού του σταθμού και εκτιμάται σε 27,375 m3/yr. Κατά συνέπεια 

οι επιπτώσεις στη διαθεσιμότητα του υδατικού δυναμικού και του  δικτύου ύδρευσης 

είναι αμελητέα. 

 

9.13.3.4 Εκτίμηση των μεταβολών που αναμένονται λόγω του έργου 

στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επηρεαζόμενων υπόγειων υδάτων. 
 

Κατά τη λειτουργία του σταθμού, οποιαδήποτε περιστασιακή τυχόν διαρροή 

υγρού υλικού, θα περιορίζεται στο χώρο που συμβαίνει και θα συλλέγεται με 

απορροφητικά/προσροφητικά υλικά (π.χ. άμμος, ροκανίδια ή ειδικού γεωϋφάσματος) 

για να υποστεί διαχείριση ως απόβλητο. 

Συνεπώς μπορεί να αναφερθεί πως σε καμία περίπτωση δεν τίθενται εν 

αμφιβόλω τα απαιτούμενα καθοριζόμενα όρια των ρύπων στα υπόγεια ύδατα της 

περιοχής ενδιαφέροντος, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 7-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Υ.Α. 

Αριθμ. οικ. 1811 (ΦΕΚ/3322/ Β΄/30-12-2011).  

Στον ακόλουθο πίνακα αναφέρονται τα όρια ποιότητας των υπόγειων υδάτων 

όπως καθορίζονται στον προαναφερόμενο νόμο. Επιλεκτικά αναφέρονται οι χημικές 
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παράμετροι εκείνες που μπορούν να επηρεαστούν από τη σύσταση του ύδατος ψύξης 

της Μονάδας : 
 

Πίνακας 9.13.1.  Θεσμοθετημένα ανώτερα όρια ρύπων στο υπόγειο νερό και 

αντίστοιχα όρια ρύπων νερού ψύξης Μονάδας. 
 

 
 

9.13.3.5 Επίδραση του έργου στις τάσεις μελλοντικής εξέλιξης της 

ποιότητας και ποσότητας των υπόγειων υδάτων. 
 

Συνοψίζοντας, τα ποσοτικά αλλά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των υπόγειων 

υδάτων της  περιοχής μελέτης,  λόγω της φύσεως και του μικρού μεγέθους  του 

εξεταζόμενου έργου, δεν μεταβάλλονται διαχρονικά και δεν επηρεάζονται από την 

κατασκευή και λειτουργία του υπό εξέταση σταθμού καύσης βιορευστών. 

 

 

9.14 Εκτίμηση αναμενόμενων επιπτώσεων που απορρέουν από την 
ευπάθεια του έργου σε κινδύνους σοβαρών ατυχημάτων ή 
καταστροφών που σχετίζονται με το εν λόγω έργο ή 

δραστηριότητα.  

Σχετικά με το εξεταζόμενο έργο, όπως έχει προαναφερθεί, οι μόνοι πιθανοί 

κίνδυνοι λόγω ατυχημάτων ή καταστροφών σχετίζονται με το ενδεχόμενο πυρκαγιάς 

καθώς και διαρροής των δεξαμενών αποθήκευσης βιορευστών. Το σχετικά μικρό 

μέγεθος και η φύση του εξεταζόμενου έργου ΑΠΕ καθώς και το γεγονός ότι κατά τη 

λειτουργία του δεν γίνεται χρήση ή αποθήκευση επικίνδυνων πρώτων υλών ή 

χημικών ουσιών ή προϊόντων, ελαχιστοποιούν στο μέγιστο το ενδεχόμενο να υπάρχει 

κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον της περιοχής εξ’ αιτίας των 

ενδεχόμενων προαναφερόμενων σοβαρών ατυχημάτων ή πιθανών καταστροφών. 

Σε κάθε περίπτωση η λειτουργία της μονάδας θα είναι σύμφωνη με την ισχύουσα 

νομοθεσία σχετικά με τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να 
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εφαρμόζονται σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Ο φορέας υλοποίησης δεσμεύεται κατά 

τη λειτουργία του σταθμού να εφαρμόζει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα 

με την ισχύουσα νομοθεσία και την καλή πρακτική. Επιπλέον, τα προβλεπόμενα 

προληπτικά μέτρα και δράσεις για την αντιμετώπιση ανώμαλων καταστάσεων και 

έκτακτων περιστατικών, όπως αυτά παρουσιάστηκαν αναλυτικά σε προηγούμενη 

ενότητα (Κεφ. 6.7.), διασφαλίζουν την εύρυθμη και ασφαλή για την ανθρώπινη υγεία 

και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής, κατά τη λειτουργία του εξεταζόμενου 

σταθμού Α.Π.Ε..     

Τέλος, για την πρόληψη και αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιπτώσεων πυρκαγιάς 

λόγω σοβαρών ατυχημάτων ή καταστροφών, η μονάδα  θα διαθέτει και θα 

εγκαταστήσει πλήρες σύστημα πυρασφάλειας με όλα τα προβλεπόμενα βάσει της 

κείμενης νομοθεσίας μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας, οι τεχνικές  προδιαγραφές 

του οποίου θα αποφασιστούν κατά την εκπόνηση της οριστικής μελέτης πυρασφάλειας 

η οποία θα εγκριθεί από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

 

9.15 Σύνοψη των επιπτώσεων σε πίνακες. 

 

Οι εκτιμήσεις που αξιολογήθηκαν στις ενότητες 9.2 - 9.13 συνοψίζονται σε 

πίνακες, οι οποίοι αναφέρουν τις ιδιότητες που προσδιορίστηκαν στην ενότητα 9.1. 
 

Πίνακας 9.14 :  Συνοπτική παρουσίαση και αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά 

την κατασκευή και λειτουργία του εξεταζόμενου έργου (συνεργιστική επίδραση και αθροιστική 

επιβάρυνση).[i] 

 

 
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

 
 

ΕΠΙΠΤΩΣΗ 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

(1) : ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ, (2) : ΕΝΤΑΣΗ, (3) : ΔΙΑΡΚΕΙΑ, 

(4) : ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ, (5) : ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΜΗ 
 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

 
Κλιματολογικά & 

βιοκλιματικά 

χαρακτηριστικά 

Αλλαγές στο μικροκλίμα 
της περιοχής (αλλαγή 
των κινήσεων αέρα, της 
θερμοκρασίας, της 
υγρασίας κλπ.) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Συμβολή στην κλιματική 
αλλαγή 

 
Θετική 

 
Ισχυρή 

 
Μακροχρόνια 

 

 
- 

 
- 

 
 

 

Μορφολογικά & 
τοπιολογικά 

χαρακτηριστικά 

Αλλοίωση των φυσικών 
χαρακτηριστικών του 
τοπίου της περιοχής 

 
Αρνητική 

 
Ασθενής 

 
Μακροχρόνια 

 
Αναστρέψιμη 

 
Αντιμετωπίσιμη 

Παρεμπόδιση 
οποιασδήποτε θέας του 
ορίζοντα ή οποιασδήποτε 

κοινής θέας 

 
Αρνητική 

 
Ασθενής 

 
Μακροχρόνια 

 
Αναστρέψιμη 

 
Αντιμετωπίσιμη 

Οπτική όχληση 
εργοταξίου 

Αρνητική Ασθενής Βραχυχρόνια Αναστρέψιμη Αντιμετωπίσιμη 

Οπτική όχληση σταθμού 
 

Αρνητική Ασθενής Μακροχρόνια Αναστρέψιμη Αντιμετωπίσιμη 
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Πρόκληση ασταθών 
καταστάσεων εδάφους ή 
αλλαγές στη γεωλογική 
διάταξη των πετρωμάτων 

 
Ουδέτερη 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Διασπάσεις, μετατοπίσεις, 
συμπιέσεις ή 

υπερκαλύψεις του 
επιφανειακού στρώματος 

του εδάφους 

 
Αρνητική 

 
Ασθενής 

 
Βραχυχρόνια 

 
Μερικώς  

αναστρέψιμη 

 
Αντιμετωπίσιμη 

Αλλαγές στην 
τοπογραφία ή στα 

ανάγλυφα 
χαρακτηριστικά της 

επιφάνειας του εδάφους 
 

 
Αρνητική 

 
Ασθενής 

 
Βραχυχρόνια 

 
Αναστρέψιμη 

 
Αντιμετωπίσιμη 

Καταστροφή, επικάλυψη 
ή αλλαγή οποιουδήποτε 
μοναδικού γεωλογικού ή 
φυσικού χαρακτηριστικού 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Πρόκληση ασταθών 
καταστάσεων εδάφους ή 
αλλαγές στη γεωλογική 
διάταξη των πετρωμάτων 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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υ
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Αποκοπή, απομόνωση 
κατακερματισμός ζώνης 

ανάπτυξης 
οικοσυστημάτων 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Αλλαγή στην ποικιλία των 
ειδών ή στον αριθμό 

οποιωνδήποτε φυτών και 
ζώων 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Μείωση της έκτασης 
οποιασδήποτε αγροτικής 

καλλιέργειας 

 
Αρνητική 

 
Ασθενής 

 
Μακροχρόνια 

 
Αναστρέψιμη 

 
Αντιμετωπίσιμη 

 

Αύξηση ρυθμού χρήσης 
φυσικού πόρου 

 

Αρνητική 
 

Ισχυρή 

 

Μακροχρόνια 
 

Αναστρέψιμη 
 

Αντιμετωπίσιμη 

Σημαντική εξάντληση 
οποιουδήποτε μη 

ανανεώσιμου φυσ. πόρου 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Χρήσεις γης 

Σημαντική μεταβολή της 
παρούσας ή της 

προγραμματισμένης για 
το μέλλον χρήσης γης 

 
Αρνητική 

 
Ασθενής 

 
Μακροχρόνια 

 
Αναστρέψιμη 

 
Αντιμετωπίσιμη 

   

Δ
ο

μ
η

μ
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ο

 

π
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ρ
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ά

λ
λ

ο
ν

 

Επίδραση της 
υπάρχουσας κατοικίας ή 
επίπτωση ανάγκης για 
πρόσθετη κατοικία στην 
περιοχή ίδρυσης του 

έργου 

 
Ουδέτερη 

 
Ασθενής 

 
Μακροχρόνια 

 
Αναστρέψιμη 

 
Αντιμετωπίσιμη 

Διάσπαση της ενότητας 
του πολεοδομικού χώρου 

Ουδέτερη - - - - 

 
Ιστορικό & 

πολιτιστικό 

περιβάλλον 

Αλλαγή ή καταστροφή 
πολιτιστικών και 

αρχαιολογικών σημείων 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Επιπτώσεις στην ιστορία 
του τόπου σε στοιχεία 
που συνθέτουν την 

ιδιαίτερη παράδοσή του 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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Μεταβολή διασποράς 
πυκνότητας ή ρυθμού 

αύξησης του ανθρώπινου 
πληθυσμού της περιοχής 
ίδρυσης του έργου 

 
Θετική 

 
Ασθενής 

 
Μακροχρόνια 

 
Αναστρέψιμη 

 
Αντιμετωπίσιμη 

Δημιουργία οποιουδήποτε 
κινδύνου ή πιθανότητας 
κινδύνου για βλάβη της 
ανθρώπινης υγείας 

 
Αρνητική 

 
Ασθενής 

 
Μακροχρόνια 

 
Αναστρέψιμη 

 
Αντιμετωπίσιμη 

Κίνδυνος πυρκαγιάς, 
έκρηξης ή διαφυγή 
επικίνδυνων ουσιών 

(περιλ. εκτός των άλλων, 
και πετρελαίου, χημ. 

ουσιών, εντομοκτόνων ή 
ακτινοβολίας) σε 

περίπτωση ατυχήματος ή 
ανώμαλων συνθηκών 

 
 
 

Αρνητική 

 
 
 

Ασθενής 

 
 
 

Μακροχρόνια 

 
 
 

Αναστρέψιμη 

 
 
 

Αντιμετωπίσιμη 

Επιπτώσεις στα 

εισοδήματα 

Θετική Ισχυρή Μακροχρόνια Αναστρέψιμη Αντιμετωπίσιμη 

Επιπτώσεις στην 
απασχόληση 

 
Θετική 

 
Ισχυρή 

 
Μακροχρόνια 

 
Αναστρέψιμη 

 
Αντιμετωπίσιμη 

   

Τ
ε
χ
ν
ικ

έ
ς
 Υ

π
ο

δ
ο

μ
έ
ς
 

Αύξηση κίνησης 
τροχοφόρων 

Αρνητική Ασθενής Βραχυχρόνια Αναστρέψιμη Αντιμετωπίσιμη 

Επιπτώσεις στις 
υπάρχουσες θέσεις 
στάθμευσης ή στην 
ανάγκη για νέες θέσεις 

στάθμευσης 

 
Αρνητική 

 
Ασθενής 

 
Βραχυχρόνια 

 
Αναστρέψιμη 

 
Αντιμετωπίσιμη 

Σημαντική επίδραση στα 
υπάρχοντα συστήματα 

συγκοινωνίας 

 
Αρνητική 

 
Ασθενής 

 
Μακροχρόνια 

 
Αναστρέψιμη 

 
Αντιμετωπίσιμη 

 
Μεταβολές στους 
σημερινούς τρόπους 
κυκλοφορίας ή κίνησης 
ανθρώπων και / ή 

αγαθών 

 
Αρνητική 

 
Ασθενής 

 
Μακροχρόνια 

 
Αναστρέψιμη 

 
Αντιμετωπίσιμη 

Μεταβολές στη θαλάσσια, 
σιδηροδρομική ή αέρια 
κυκλοφοριακή κίνηση 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Αύξηση των 
κυκλοφοριακών κινδύνων 

Αρνητική Ασθενής Βραχυχρόνια Αναστρέψιμη Αντιμετωπίσιμη 

Χρήση σημαντικών 
ποσοτήτων καυσίμου ή 

ενέργειας 

 
Αρνητική 

 
Ασθενής 

 
Μακροχρόνια 

Μη  
αναστρέψιμη 

 
Αντιμετωπίσιμη 

Σημαντική αύξηση της 
ζήτησης των 

υπαρχουσών πηγών 

ενέργειας ή απαίτηση για 
δημιουργία νέων πηγών 

ενέργειας 

 
 

Αρνητική 

 
 

Ασθενής 

 
 

Μακροχρόνια 

 
 

Αναστρέψιμη 

 
 

Αντιμετωπίσιμη 

Επιπτώσεις στο ηλεκτρικό 

δίκτυο 

 
Θετική 

 
Ισχυρή 

 
Μακροχρόνια 

Μερικώς  
αναστρέψιμη 

 
Αντιμετωπίσιμη 

Επιπτώσεις στα 

συστήματα επικοινωνιών 

 

- - - - - 

Επιπτώσεις στην ύδρευση 

 

Αρνητική Ασθενής Μακροχρόνια Αναστρέψιμη Αντιμετωπίσιμη 

Επιπτώσεις στους 

υπόνομους ή σηπτικούς 

βόθρους 

 
Αρνητική 

 
Ασθενής 

 
Μακροχρόνια 

 
Αναστρέψιμη 

 
Αντιμετωπίσιμη 

Επιπτώσεις στα στερεά 

απόβλητα & διάθεση 

αυτών 

 

 

Αρνητική 

 

Ασθενής 

 

Μακροχρόνια 

 

Αναστρέψιμη 

 

Αντιμετωπίσιμη 
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Διατάραξη 

λειτουργικότητας 

υποδομών 

 
Αρνητική 

 
Ασθενής 

 
Μακροχρόνια 

 
Αναστρέψιμη 

 
Αντιμετωπίσιμη 

Κίνδυνος ατυχημάτων 

από διατάραξη 

λειτουργικότητας δικτύων 

υποδομής 

 
Αρνητική 

 
Ασθενής 

 
Μακροχρόνια 

 
Αναστρέψιμη 

 
Αντιμετωπίσιμη 
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Εκπομπές στην 
ατμόσφαιρα από οχήματα 

εργοταξίου 

 
Αρνητική 

 
Ασθενής 

 
Βραχυχρόνια 

 
Μη   

αναστρέψιμη 

 
Αντιμετωπίσιμη 

Εκπομπές στην 
ατμόσφαιρα από 

χωματουργικές εργασίες 

 
Αρνητική 

 
Ασθενής 

 
Βραχυχρόνια 

 
Μη 

αναστρέψιμη 

 
Αντιμετωπίσιμη 

Εκπομπές στην 
ατμόσφαιρα κατά τη 
φάση λειτουργίας 

 
Αρνητική 

 
Ασθενής 

 
Μακροχρόνια 

 
Αναστρέψιμη 

 
Αντιμετωπίσιμη 

 
Δυσάρεστες οσμές 

 
Αρνητική 

 
Ασθενής 

 
Μακροχρόνια 

Μη 
αναστρέψιμη 

 
Αντιμετωπίσιμη 

 

Ακουστικό 

Περιβάλλον 

 

Αύξηση της υπάρχουσας 

στάθμης θορύβου 

 
Αρνητική 

 

Ασθενής 

 

Μακροχρόνια 

Μη 
αναστρέψιμη 

 

Αντιμετωπίσιμη 

Έκθεση ανθρώπων σε 

υψηλή στάθμη θορύβου 

 
Αρνητική 

 

Ισχυρή 

 

Βραχυχρόνια 

 

Αναστρέψιμη 

 

Αντιμετωπίσιμη 

Ακτινοβολίες 

& 

Δονήσεις 

Ηλεκτρομαγνητική 

ακτινοβολία 

- - - - - 

Πρόκληση δονήσεων - - - - - 
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Αλλαγές στα ρεύματα, στην 

πορεία ή κατεύθυνση των 

κινήσεων των επιφανειακών 

υδάτων 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

Αλλαγές στο ρυθμό 

απορρόφησης, στις οδούς 
αποστράγγισης ή 
στο ρυθμό και την 
ποσότητα απόπλυσης του 
εδάφους 

 

 

Αρνητική 

 

 

Ασθενής 

 

 

Μακροχρόνια 

 

 

Αναστρέψιμη 

 

 

Αντιμετωπίσιμη 

Μεταβολή υδρολογικού 
κύκλου 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Απορρίψεις υγρών 
αποβλήτων σε 

επιφανειακά ή υπόγεια 
ύδατα με μεταβολή της 

ποιότητάς τους 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

Αλλαγή στην ποσότητα 
των υπογείων υδάτων 
είτε δι΄ απευθείας 
προσθήκης νερού ή 

απόληψης αυτού, είτε δια 
παρεμποδίσεως ενός 

υπογείου τροφοδότη των 
υδάτων αυτών σε τομές 

ή ανασκαφές 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 

 
- 

 
 
 
- 

Σημαντική μείωση της 
ποσότητας νερού, που θα 

ήταν κατά τα άλλα 
διαθέσιμη για το κοινό 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 
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10 Αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
 

Σύμφωνα με τη διάρθρωση που ακολουθήθηκε και με όσα προαναφέρθηκαν στο 9ο 

κεφάλαιο, ακολουθεί ανάλυση σχετικά με τα μέτρα και τις κατευθύνσεις για την 

αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την υλοποίηση του έργου. Αυτά 

αφορούν και τις δύο φάσεις κατασκευής και λειτουργίας του προτεινόμενου έργου, 

αλλά και μετά την παύση λειτουργίας του και ειδικότερα τις ακόλουθες παραμέτρους 

του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής τoυ έργου. 

 

ΦΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

 

Κατά τη φάση εκπόνησης της οριστικής μελέτης του έργου θα ληφθούν τα 

παρακάτω μέτρα για τη προστασία του περιβάλλοντος: 

 

 Κατά την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης θα ληφθεί μέριμνα για την 

ενσωμάτωση των κατασκευών στο περιβάλλον (όγκος container, χρωματισμός, 

είδος περίφραξης, χρήση αυτοφυών ειδών βλάστησης κλπ.) και με στόχο την 

ελάχιστη οπτική όχληση της περιοχής μελέτης, που θα εγκριθούν από την 

οικεία πολεοδομική Αρχή. 

 Κατά την εκπόνηση της στατικής μελέτης θα καθοριστούν οι απαραίτητες 

εκσκαφές για την θεμελίωση όλων των τεχνικών έργων, με στόχο την 

ελαχιστοποίηση της ποσότητας των χωματουργικών εργασιών στο άκρως 

απαραίτητο και θα εγκριθούν από την οικεία πολεοδομική Αρχή. 

 Από τη μελέτη πυρασφάλειας θα καθοριστούν οι τεχνικές  προδιαγραφές του 

συστήματος πυρασφάλειας της εγκατάστασης, η οποία θα εγκριθεί από την 

οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

 

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 

 Για οποιαδήποτε ενέργεια ή εγκατάσταση απαραίτητη για την υλοποίηση του 

σταθμού και των συνοδών έργων, επιβάλλεται να έχουν ληφθεί προηγουμένως από 

τον κύριο της δραστηριότητας όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία 

απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

 

Γενικά κατά την κατασκευή του σταθμού  θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα 

μέτρα προστασίας περιβάλλοντος και ειδικότερα οτιδήποτε έχει σχέση  με τα 

ακόλουθα: 
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10.1 Αντιμετώπιση επιπτώσεων σχετικών με τα κλιματικά και 

βιοκλιματικά χαρακτηριστικά. 

 

 Φάση Κατασκευής. 
 

Η φύση του εξεταζόμενου έργου είναι τέτοια ώστε οι εργασίες στο εργοτάξιο 

κατά τη φάση κατασκευής, να μην επηρεάζουν αρνητικά τα κλιματολογικά ή 

βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης και της ευρύτερης περιοχής 

γενικότερα 

 

 Φάση Λειτουργίας. 
 

Στη φάση λειτουργίας του, το προτεινόμενο έργο δεν προκαλεί μεταβολή στη 

διεύθυνση του ανέμου, ανοδικά ή καθοδικά ρεύματα, ή μεταβολή της θερμοκρασίας 

της περιοχής και πολύ περισσότερο, μεταβολές στο κλίμα της περιοχής, αφού δεν το 

επηρεάζει. 

Στο σταθμό θα γίνεται παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιορευστών και 

παράλληλη εκμετάλλευση μέρους της παραγόμενης θερμικής ενέργειας της ΜΕΚ. Η 

ποσότητα της υπόλοιπης ανακτήσιμης εκλυόμενης θερμικής ενέργειας που δε θα 

χρησιμοποιείται κατά την παραγωγική διαδικασία του σταθμού, θα αποδίδεται στο 

περιβάλλον μέσω του συστήματος ψύξης του κινητήρα της ΜΕΚ. 

Συνεπώς, στη φάση λειτουργίας του, το προτεινόμενο έργο δεν προκαλεί 

μεταβολή στη διεύθυνση του ανέμου, ανοδικά ή καθοδικά ρεύματα, ή μεταβολή της 

θερμοκρασίας της περιοχής και πολύ περισσότερο, μεταβολές στο κλίμα της περιοχής, 

αφού δεν το επηρεάζει 

Επιπλέον, η υλοποίηση του έργου αναμένεται να συμβάλλει θετικά στην 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, καθώς η παραγόμενη ενέργεια, η οποία είναι 

ουδέτερη σε εκπομπές CO2, θα υποκαταστήσει  ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από 

θερμικούς σταθμούς με συμβατικά καύσιμα, και κυρίως λιγνίτη χαμηλής θερμογόνου 

δύναμης, οδηγώντας σε μείωση εκπομπών CO2 βασικού θερμοκηπιακού αερίου). 

Συνεπώς, το προτεινόμενο έργο, δεν πρόκειται να επηρεάσει αρνητικά τα 

κλιματολογικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής, αλλά θετικά. 

 

 Παύση Λειτουργίας. 
 

 Ομοίως, κατά τη φάση αποκατάστασης του χώρου, μετά την παύση λειτουργίας 

του σταθμού, δεν αναμένονται επιπτώσεις στα κλιματολογικά και βιοκλιματικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής.  
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10.2 Αντιμετώπιση επιπτώσεων στα μορφολογικά και τοπιολογικά 

χαρακτηριστικά. 

 Φάση Κατασκευής. 

 
Προσωρινή και πλήρως αναστρέψιμη επίπτωση θα υπάρξει από την παρουσία του 

εργοταξίου και των μηχανημάτων κατά τη φάση κατασκευής και από τις εργασίες που 

θα πραγματοποιηθούν. Ο εξοπλισμός και οι δραστηριότητες σε εργοτάξια, από την ίδια 

τη φύση του αντικειμένου τους, συνεπάγονται την εμφάνιση φαινομένων οπτικής 

όχλησης και επιβάρυνσης του αισθητικού περιβάλλοντος, για τους περιοίκους ή 

άλλους πολίτες. Η επιβάρυνση όμως αυτή είναι τοπικής κλίμακας και περιορισμένης 

χρονικής διάρκειας και κατά συνέπεια θα μηδενισθεί μετά το πέρας των εργασιών 

κατασκευής του σταθμού.  

Θα ληφθούν τα παρακάτω μέτρα αντιμετώπισης : 

 

 Μέτρα μείωσης της έντασης και έκτασης. 
 

 Θα ληφθεί κάθε δυνατή πρόβλεψη για την ελαχιστοποίηση της απαιτούμενης 

έκτασης κατάληψης του εργοταξίου. Επισημαίνεται ότι η διατήρηση του 

εργοταξίου σε καθαρή και κατάλληλη για εργασία κατάσταση μειώνει 

σημαντικά την οπτική όχληση από τους διερχόμενους επισκέπτες. 

 Θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε ογκώδεις εγκαταστάσεις, που είναι 

εμφανείς από μακριά και προσβάλλουν το τοπίο, να αποκρύπτονται από την 

κοινή θέα και εφόσον κριθεί σκόπιμο να αναπτυχθεί περιστασιακά κατάλληλη 

περίφραξη στον περίγυρό τους. 

 Θα γίνει προσπάθεια ώστε το σύνολο των  εγκαταστάσεων και των 

βοηθητικών διατάξεων να είναι εναρμονισμένες με τη φυσιογνωμία της 

περιοχής και θα εκτελεστούν όλα τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα και 

έργα ανάσχεσης της διάβρωσης, ώστε να μην υπάρξει αλλοίωση του τοπίου.  

 

 Μέτρα αποκατάστασης. 
 

 Θα πραγματοποιηθούν όλες οι αναγκαίες και απαραίτητες εργασίες 

(επιχωματώσεις, διαστρώσεις πλεονάζοντος εδαφικού υλικού) για την 

ανάπλαση των χώρων που θα επηρεαστούν και για την αποκατάσταση της 

μορφολογίας και των τοπιολογικών χαρακτηριστικών της περιοχής. 

 Μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής του σταθμού, ο υπεύθυνος έργου 

υποχρεούται στη συλλογή και απομάκρυνση των πάσης φύσεως αχρήστων 

υλικών και εξοπλισμού και μετά το πέρας του χρόνου λειτουργίας του, στην 

επαναφορά του χώρου και του τοπίου στην αρχική τους κατάσταση. 
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 Φάση Λειτουργίας. 
 

Δεν αναμένεται καμία μη αναστρέψιμη επίπτωση στα μορφολογικά και 

τοπιολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής στη φάση λειτουργίας του έργου με 

δεδομένη την υφιστάμενη γεωμορφολογία της περιοχής. Η διαμόρφωση του 

υπαίθριου χώρου (περίφραξη, δενδροφύτευση) και η υφιστάμενη βλάστηση στην 

ευρύτερη περιοχή, θα μειώσουν αισθητά την οποιαδήποτε αισθητική όχληση από τη 

λειτουργία του έργου στην περιοχή. 
 

 

 Μέτρα μείωσης της έντασης και έκτασης. 
 

  Για την αντιμετώπιση και τον μετριασμό της οπτικής όχλησης, όπως και του 

θορύβου, προτείνεται πρόγραμμα φυτεύσεων, περιμετρικά του σταθμού και 

εσωτερικά της περίφραξης, στο τέλος των κατασκευαστικών εργασιών. Στις 

φυτεύσεις θα χρησιμοποιηθούν μόνο είδη φυτών που απαντούν στο 

οικολογικό περιβάλλον της περιοχής προκειμένου να είναι προσαρμοσμένα 

στους αβιοτικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες της περιοχής, ώστε να 

εγκατασταθούν με επιτυχία. 

 Η συντήρηση των φυτικών ειδών που θα εμφυτευθούν, θα γίνεται εντατικά 

και σύμφωνα με πρόγραμμα συντήρησης που θα καταρτιστεί από επιστήμονα 

γεωτεχνικό και θα περιλαμβάνει αρδεύσεις, λιπάνσεις, βοτανίσματα και 

φυτοπροστασία. 

 Όλες οι επεμβάσεις θα γίνουν με σεβασμό στο οικοσύστημα της περιοχής, τη 

μεγιστοποίηση της λειτουργικότητας των χώρων και την αισθητική και 

ποιοτική αναβάθμιση του περιβάλλοντος. 

 

 Παύση Λειτουργίας. 

 

Μετά την παύση λειτουργίας του σταθμού, οι εργασίες αποκατάστασης για να 

απομακρυνθούν από το γήπεδο όλες οι υπόγειες και υπέργειες προσθήκες, θα 

οδηγήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα στην αποκατάσταση της μορφολογίας και 

των τοπιολογικών χαρακτηριστικών της περιοχής του έργου.  

Σε κάθε περίπτωση, τα υλικά που θα προκύψουν από τις χωματουργικές 

εργασίες κατά τη φάση αποκατάστασης, θα χρησιμοποιηθούν για την επικάλυψη των 

χώρων που θα επηρεαστούν και την επαναφορά των ανάγλυφων χαρακτηριστικών 

της επιφάνειας του εδάφους στην αρχική τους κατάσταση και την εξομάλυνση των 

κλίσεων του εδάφους 
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10.3 Αντιμετώπιση επιπτώσεων σχετικών με τα γεωλογικά, 

τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά. 

 Φάση Κατασκευής. 
 

Κατά την διάρκεια της κατασκευής, δεν αναμένεται να υπάρξουν επιπτώσεις στα 

γεωλογικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, λόγω της σχετικά μικρής 

έκτασης του έργου, του σύντομου χρόνου εργασιών και του μικρού βάθους των 

εκσκαφών.  

Οι εκσκαφές θα περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες και θα έχουν επιφανειακό 

χαρακτήρα, χωρίς να επηρεάζονται το υπέδαφος, τα υπόγεια νερά και η γεωλογική 

διάταξη των πετρωμάτων της περιοχής.  

Καμία εργασία συντήρησης του μηχανοκίνητου εξοπλισμού δε θα γίνει εντός του 

γηπέδου, παρά μόνο σε εξουσιοδοτημένους για αυτό το σκοπό, χώρους εκτός του 

γηπέδου. 

 

 Φάση Λειτουργίας. 
 

Δεν αναμένεται καμία μη αναστρέψιμη επίπτωση στα εδαφολογικά, γεωλογικά 

και τεκτονικά χαρακτηριστικά της περιοχής στη φάση λειτουργίας του έργου, εφόσον 

η διαχείριση των παραγόμενων στερεών και υγρών αποβλήτων γίνει σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία και όπως αυτά περιγράφονται στα αντίστοιχα 

κεφάλαια της παρούσης μελέτης.  

 

 Παύση Λειτουργίας. 
 

Παρεμφερή μέτρα με αυτά στη φάση της κατασκευής πρέπει να ληφθούν για 

την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στα εδαφολογικά χαρακτηριστικά του γηπέδου 

κατά τη φάση αποκατάστασης του χώρου μετά την παύση λειτουργίας του σταθμού, 

για την απομάκρυνση όλων των υπόγειων και υπέργειων προσθηκών του σταθμού. 

 

 

10.4 Αντιμετώπιση επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον. 

 Φάση Κατασκευής. 
 

Θα ληφθούν τα παρακάτω προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης: 

 

 Μέτρα πρόληψης  - αποφυγής 
 

 Η αποψίλωση εντός του χώρου του γηπέδου θα περιοριστεί στο ελάχιστο, 

ώστε να μην προκληθεί καμιά αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή στον αριθμό 

οποιονδήποτε φυτικών και ζωικών ειδών. 
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 Προβλέπεται να δημιουργηθεί μια ζώνη αντιπυρικής προστασίας περιμετρικά 

της περίφραξης του σταθμού, για την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου 

μετάδοσης πυρκαγιάς εσκεμμένα ή μη στο άμεσο περιβάλλον του σταθμού. 

 Τυχόν πλεονάζοντα ή άλλα εργοταξιακά υλικά (υγρά ή στερεά) που δε θα 

χρησιμοποιηθούν στην διαμόρφωση του χώρου κατά την κατασκευή του 

έργου, πρέπει να μεταφερθούν σε εγκεκριμένο χώρο από τον αρμόδιο τοπικό 

φορέα (Δήμο) και πάντως σε θέσεις όπου δεν θα επηρεάζουν:  

 την επιφανειακή ροή των υδάτων,  

 ρέματα, χείμαρρους,  

 ακτές,  

 οποιοδήποτε οικοσύστημα της περιοχής και δεν θα είναι δασικές. 

 

 Φάση Λειτουργίας. 
 

Δεν αναμένεται καμία μη αναστρέψιμη επίπτωση στο φυσικό περιβάλλον της 

περιοχής στη φάση λειτουργίας του έργου. Η διαμόρφωση των υπαίθριων χώρων 

προβλέπει την περίφραξη του χώρου και τη δημιουργία περιμετρικών φυτεύσεων με 

δένδρα και θάμνους που αναμένεται να λειτουργήσουν θετικά στο φυσικό περιβάλλον 

αλλά και στην πανίδα της περιοχής του έργου. 

Θα ληφθούν τα παρακάτω προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης: 

 

 Μέτρα πρόληψης - αποφυγής  
 

Όσον αφορά την πολύ μικρή πιθανότητα πυρκαγιάς, θα ληφθούν μια σειρά 

μέτρα για την αποφυγή της ή την άμεση κατάσβεσή της, όπως :  
 

 Λειτουργία κλειστού κυκλώματος κάλυψης του έργου με κάμερες. 

 Τοποθέτηση από την προμηθεύτρια εταιρεία αντικεραυνικής προστασίας και 

εφαρμογή συστήματος γείωσης της εγκατάστασης. 

 Θα υπάρχει πλήρης και επαρκής εξοπλισμός κατάσβεσης εντός και εκτός της 

εγκατάστασης.  

 Συνεχής εποπτεία του έργου από το προσωπικό της εταιρείας. 

 Ο σταθμός θα είναι ασφαλισμένος για καταστροφή (μερική ή ολική) από 

πυρκαγιά, ενώ θα έχει πιστοποιητικό πυροπροστασίας κατόπιν υποβολής 

μελέτης στην αρμόδια υπηρεσία. 

 

 Μέτρα μείωσης της έντασης και έκτασης 
 

Για την προστασία των οικοσυστημάτων της περιοχής κατά τη φάση λειτουργίας 

του σταθμού απαιτείται η τακτική και λεπτομερής παρακολούθηση της ποιότητας των 

εξερχόμενων αερίων με συγκεκριμένο πρόγραμμα παρακολούθησης.  

Τέλος, η λήψη συγκεκριμένων μέτρων αντιμετώπισης των παραγόμενων 
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αποβλήτων (αέρια, υγρά, στερεά) και η τήρηση των μέτρων διαχείρισης κυρίως των 

παραγόμενων στερεών και υγρών αποβλήτων του σταθμού, όπως αυτά θα 

παρουσιαστούν αναλυτικότερα σε επόμενη ενότητα, διασφαλίζουν την προστασία του 

φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής του έργου. 

 

 Παύση Λειτουργίας. 
 

 Παρεμφερή μέτρα με αυτά στη φάση της κατασκευής πρέπει να ληφθούν για 

την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον  κατά τη φάση 

αποκατάστασης του χώρου μετά την παύση λειτουργίας του σταθμού. Πρέπει να 

γίνουν όλες οι κατάλληλες επιχωματώσεις και διαστρώσεις του υφιστάμενου εδαφικού 

υλικού, όπου θα απομακρυνθούν από το γήπεδο όλες οι υπόγειες και υπέργειες 

προσθήκες, ώστε ο χώρος να επανέλθει σε σύντομο χρονικό διάστημα στην αρχική 

φυσική του κατάσταση. 

Επίσης, δε θα γίνει καμία ανεξέλεγκτη διάθεση υγρών η στερεών αποβλήτων 

(επικινδύνων ή μη) στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Οι όποιες ποσότητες 

παραγόμενων στερεών και υγρών αποβλήτων που ενδέχεται να δημιουργηθούν κατά 

τις εργασίες αποκατάστασης του χώρου, θα αντιμετωπιστούν  σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. 

 
 

10.5 Αντιμετώπιση επιπτώσεων στο ανθρωπογενές περιβάλλον. 

 

Σε καμία από τις τρεις φάσεις του έργου (Κατασκευής, Λειτουργίας, 

Αποκατάστασης ) δεν πρόκειται να προκληθεί κάποια μεταβολή της παρούσας ή 

μελλοντικής χρήσης γης  οποιαδήποτε μεταβολή ή επίπτωση στο δομημένο 

περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή. Σε όλες τις περιπτώσεις τηρούνται οι αποστάσεις 

ασφαλείας από γειτονικούς οικισμούς, μεμονωμένες οικίες και το οδικό δίκτυο 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Επίσης, λόγω της  φύσης του έργου, δεν προκαλείται καμία επίπτωση στη 

σύνθεση και εγκατάσταση του πληθυσμού της περιοχής. Ως εκ τούτου δεν απαιτείται 

κάποια ενέργεια καθώς δεν υπάρχει οποιαδήποτε επίπτωση στο ανθρωπογενές 

περιβάλλον της περιοχής από την κατασκευή και λειτουργία του έργου. 

Τέλος, όσον αφορά την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, κατά τη φάση 

κατασκευής του έργου, οι εργασίες εκσκαφής θα περιοριστούν στο ελάχιστο και θα 

πραγματοποιηθούν παρουσία υπαλλήλων της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων, 

εφόσον αυτό ζητηθεί. Σε περίπτωση που βρεθούν αρχαία, οι εργασίες θα διακοπούν 

άμεσα, προκειμένου να ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα και θα ειδοποιηθούν 

επιπλέον οι συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου (Εφορεία Αρχαιοτήτων & 

Υπηρεσία Νεώτερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων). 
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10.6 Αντιμετώπιση Κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων. 

Δεν απαιτείται κάποια ενέργεια καθώς δεν υπάρχει οποιαδήποτε αρνητική 

επίπτωση αφού η υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, συμβάλλει θετικά στη 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και γενικότερα στη βελτίωση του 

κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος και των τοπικών υποδομών της ευρύτερης 

περιοχής, όχι μόνο σε επίπεδο Δημοτικής Ενότητας αλλά και σε μεγαλύτερη κλίμακα 

(Εθνική). 

 

10.7 Αντιμετώπιση επιπτώσεων στις τεχνικές υποδομές. 

 

 Φάση Κατασκευής. 
 

Οι όποιες ασθενούς έντασης και βραχυχρόνιες επιπτώσεις στις τεχνικές υποδομές 

κατά την περίοδο κατασκευής του έργου, σχετίζονται με μια μικρή αύξηση της 

κίνησης των τροχοφόρων οχημάτων στην περιοχή προκειμένου να πραγματοποιείται η 

μεταφορά του προσωπικού καθώς και η μεταφορά των υλικών και του εξοπλισμού 

που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου.  
 

Θα ληφθούν τα παρακάτω μέτρα αντιμετώπισης : 
 

 Μέτρα πρόληψης – αποφυγής 
 

 Τα οχήματα μεταφοράς και οι οδηγοί πρέπει να διαθέτουν τις κατάλληλες 

άδειες (ΚΤΕΟ, δίπλωμα οδήγησης) και να τηρούν πιστά τον κώδικα οδικής 

κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.).  

 Για κάθε είδους τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενο έργο υποδομής να 

ληφθούν οι κατά περίπτωση απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες 

Υπηρεσίες. 

 

 Μέτρα μείωσης της έντασης και έκτασης 
 

 Για την επιτόπου μεταφορά στο έργο βαρέως εξοπλισμού και ογκωδών 

φορτίων, ο κατασκευαστής οφείλει να λάβει μέτρα χρονικής οργάνωσης, 

λαμβάνοντας υπόψη και το χρονοδιάγραμμα τυχόν κατασκευής γειτονικών 

μονάδων, ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο οι οχλήσεις στην οδική κυκλοφορία 

της περιοχής. 

 Οι μετακινήσεις πρέπει να είναι προγραμματισμένες για την αποφυγή 

δημιουργίας κυκλοφοριακού φόρτου στην περιοχή και να εξασφαλιστεί η 

ελάχιστη δυνατή παρακώλυση των υφιστάμενων δικτύων.  
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 Μέτρα αποκατάστασης  
 

 Όλες οι υποδομές, σημάνσεις, δίκτυα, καλωδιώσεις, κ.λπ., που ενδεχομένως 

υπάρχουν στην περιοχή του έργου πρέπει να αποκαθίστανται και τυχόν ζημίες 

σε τμήματα οδοστρωμάτων πρέπει  να επισκευάζονται μετά την ολοκλήρωση 

των εργασιών κατασκευής του σταθμού. 

 Τα όποια μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα που δύναται να δημιουργηθούν στη 

φάση κατασκευής είναι κυρίως τα απόβλητα συσκευασιών και  λοιπά 

απόβλητα αστικού τύπου, τα οποία συλλέγονται επί τόπου και θα οδηγούνται 

μετά από συνεννόηση με τις Αρμόδιες Αρχές  σε εγκεκριμένο για το σκοπό 

αυτό χώρο διάθεσης.  

 Τυχόν πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών θα διατεθούν σε εγκεκριμένο χώρο 

διάθεσης σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, όπως είναι ο 

ΧΥΤΑ ή οποιοσδήποτε άλλος νόμιμος χώρος υποδειχθεί από το Δήμο 

(υφιστάμενος δανειοθάλαμος, ανενεργό λατομείο κ.λπ.). 
 

Τα απόβλητα εκσκαφών ανήκουν κατά ΕΚΑ στην κατηγορία 17 05 06 (μπάζα 

εκσκαφών) και οι ποσότητές τους  εκτιμώνται μικρότερες των 10m3, γεγονός που δεν 

επιφέρει καμία αλλαγή στα υπάρχοντα συστήματα κοινής ωφελείας του Δήμου. 

 
 

 Φάση Κατασκευής. 
 

Κατά τη λειτουργία του σταθμού, η προμήθεια της πρώτης ύλης των 

βιορευστών,  δε θα γίνεται σε καθημερινή βάση καθώς θα υπάρχουν αποθηκευτικοί 

χώροι για την αποθήκευση του βιορευστού. Εκτιμάται ότι συνολικά για τις ανάγκες 

λειτουργίας του σταθμού, θα διακινούνται κατά μέσο όρο περίπου 12-15 φορτηγά 

οχήματα/month συμπεριλαμβανομένων και των φορτηγών οχημάτων για τη διακίνηση 

και διάθεση στην αγορά των παραγόμενων προϊόντων από την επεξεργασία του 

προηθευόμενου ρευστού προϊόντος της πυρόλυσης (wood vinegar, biochar). Βάσει 

των παραπάνω η επιπρόσθετη κίνηση τροχοφόρων στο οδικό δίκτυο της περιοχής 

είναι πολύ μικρή (περίπου 0,5 οχήματα/day). Το υπάρχον οδικό δίκτυο καλύπτει 

πλήρως τις ανάγκες υλοποίησης και λειτουργίας του εξεταζόμενου έργου και δεν 

απαιτείται καμία αλλαγή ούτε και η ανάγκη δημιουργίας συγκοινωνιακής σύνδεσης ή 

χώρων στάθμευσης εκτός του γηπέδου. 

Ομοίως, τα οχήματα μεταφοράς και οι οδηγοί πρέπει να διαθέτουν τις 

κατάλληλες άδειες (ΚΤΕΟ, δίπλωμα οδήγησης) και να τηρούν πιστά τον κώδικα οδικής 

κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.). Οι μετακινήσεις πρέπει να είναι προγραμματισμένες για την 

αποφυγή δημιουργίας κυκλοφοριακού φόρτου στην περιοχή και να εξασφαλιστεί η 

ελάχιστη δυνατή παρακώλυση των υφιστάμενων δικτύων. 

 



 

M.Π.Ε. «ΚΑΡΑΜΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ» - Θέση «Γκοτζιά Μπαγλάρ», Δ/Ε Μακρυχωρίου, Δήμου Τεμπών    Σελίδα 194 

 

Τα κυριότερα στερεά απόβλητα και απορρίμματα που θα παράγονται κατά τη 

λειτουργία του προτεινόμενου σταθμού είναι απορρίμματα αστικού τύπου (μη 

επικίνδυνα). Οι ποσότητες των στερεών αποβλήτων, εκτιμώνται ότι θα είναι 

μικρότερες του 1,5 tn/yr γεγονός που δεν επιφέρει καμία αλλαγή στα υπάρχοντα 

συστήματα κοινής διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου. 
 

Σχετικά με την κατανάλωση νερού, αυτή είναι μόνο για τις ανάγκες του 

προσωπικού του σταθμού και εκτιμάται περίπου σε 27,375 m3/yr, δεδομένου ότι  η 

διαδικασία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του  σταθμού καύση βιορευστών  δεν 

απαιτεί καθόλου νερό αφού όλη η διαδικασία γίνεται με κλειστά κυκλώματα λαδιού. 

Ως εκ τούτου η επιβάρυνση στο δίκτυο ύδρευσης είναι αμελητέα. 

 

 Παύση Λειτουργίας. 
 

Παρεμφερή μέτρα με αυτά στη φάση κατασκευής μπορούν να ληφθούν για την 

ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στην κυκλοφορία της περιοχής κατά τη φάση 

αποκατάστασης του χώρου, μετά την παύση λειτουργίας του σταθμού, όπου θα 

πραγματοποιηθεί η απομάκρυνση όλων των υπόγειων και υπέργειων προσθηκών του 

σταθμού. 

 

 

10.8 Αντιμετώπιση επιπτώσεων στην ποιότητα του αέρα. 

 Φάση Κατασκευής 
 

Οι όποιες επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια της φάσης κατασκευής, 

προέρχονται κυρίως από την παραγωγή σκόνης κατά τις διάφορες εκσκαφές και 

επιχωματώσεις, από τα καυσαέρια των οχημάτων/μηχανημάτων που θα 

χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του έργου καθώς και από τις εκπομπές των 

οχημάτων που θα μεταφέρουν τον εξοπλισμό μέσω των υφιστάμενων οδικών αξόνων. 

Οι εκπομπές αυτές λόγω των εργασιών κατά τη διαμόρφωση των χώρων δεν 

αναμένεται να είναι σημαντικές ή να έχουν επίπτωση στην άμεση περιοχή. Οι 

πρόσθετες εκπομπές αερίων ρύπων από τα οχήματα μεταφοράς του εξοπλισμού 

συγκριτικά με τις υφιστάμενες εκπομπές είναι αμελητέες, δεδομένης της διέλευσης 

του οδικού άξονα Π.Α.Θ.Ε. από την περιοχή και λαμβάνοντας υπόψη ότι συνολικά 

εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν στη διάρκεια των 4 - 5 μηνών 25 - 35 

δρομολόγια, που αντιστοιχούν σε ισοδύναμη κυκλοφορία μικρότερη του 1 

οχήματος/day. 

 

Σε ότι αφορά στις εκπομπές των οχημάτων/μηχανημάτων, θα παρθούν τα 

παρακάτω μέτρα: 
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 Μέτρα μείωσης έντασης και έκτασης 

 Θα γίνεται χρήση άριστα συντηρημένων μηχανημάτων και εργοταξιακών 

οχημάτων για την κατασκευή του έργου, τα οποία θα διαθέτουν τις κατάλληλες 

άδειες και τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης (Ε.Ε.) και θα είναι αντιρρυπαντικής 

τεχνολογίας. Η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια συντήρηση των μηχανημάτων 

θα γίνεται σε οργανωμένο συνεργείο. 

 Η ρύθμιση των κινητήρων θα είναι τέτοια ώστε η εκπομπή αερίων και 

σωματιδιακών ρύπων να μην υπερβαίνει τις ποσότητες που καθορίζονται με την 

Υπουργική Απόφαση 28432/2447, που αφορά μέτρα για τον περιορισμό της 

εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων από κινητήρες πετρελαίου (Diesel), 

προοριζόμενους να τοποθετηθούν σε οχήματα, σε συμμόρφωση προς τις 

διατάξεις των οδηγιών 88/77/ΕΟΚ και 91/542/ΕΟΚ (ΦΕΚ536/25.8.1992). Πιο 

συγκεκριμένα: 

CO:            4.0 g/kWh 

HC:   1.1 g/kWh 

NOx:   7.0 g/kWh 

PM:   0.15 g/kWh για κινητήρες > 85 kW 

PM:   0.255 g/kWh για κινητήρες < 85 Kw 

 Επιβάλλεται η χρήση καλής ποιότητας καυσίμων και θα εφαρμόζονται ανώτατα 

όρια ταχύτητας στην κίνηση των εργοταξιακών οχημάτων. 
 

Όσον αφορά τη σκόνη που τυχόν θα προκληθεί, αν και πρόκειται για πολύ 

περιορισμένο φαινόμενο, θα τηρηθούν τα ακόλουθα μέτρα:  

 

 Μέτρα πρόληψης – αποφυγής 
 

 Η λειτουργία των μηχανημάτων και οχημάτων που εργάζονται στο χώρο θα 

γίνεται με προσεκτικούς χειρισμούς. 

 Η μεταφορά των αδρανών υλικών θα διενεργείται πάντοτε με σκεπασμένα 

φορτηγά αυτοκίνητα και θα περιοριστεί στο ελάχιστο η διέλευση των 

φορτηγών μέσα από οικισμούς. 

 

 Μέτρα μείωσης της έντασης και έκτασης 
 

 Κατά την εκτέλεση των εκσκαφών που τυχόν απαιτηθούν, θα 

πραγματοποιείται τακτική διαβροχή του εδάφους, με σκοπό την 

ελαχιστοποίηση των εκπεμπόμενων προς το περιβάλλον αιωρούμενων 

σωματιδίων (σκόνης). 

 Η εναπόθεση υλικών σε σωρούς θα πραγματοποιείται από το ελάχιστο δυνατό 

ύψος έτσι ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία κονιορτού. Θα πραγματοποιείται 
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διαβροχή των επιφανειών και των σωρών για να μην δημιουργείται σκόνη. 

Επίσης θα γίνεται διαβροχή του περιβάλλοντος χώρου της μονάδας κατά την 

κατασκευή του έργου, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. 

 Επίσης, εάν πραγματοποιηθεί μεταφορά υλικών από και εκτός γηπέδου, θα 

αποφεύγεται η υπερπλήρωση των φορτηγών οχημάτων, ενώ τα υλικά αυτά θα 

καλύπτονται με ειδικά σκέπαστρα. 
 

Mε δομένο την πρόσβαση στο γήπεδο μέσω του χωμάτινου αγροτικού δρόμου, 

θα πρέπει να τηρείται χαμηλό όριο ταχύτητας σε όλες τις μετακινήσεις των οχημάτων 

για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης (θέσπιση μέγιστων ορίων ταχύτητας σε όλες τις 

μη στρωμένες επιφάνειες) και χρήση μηχανημάτων με εξατμίσεις στραμμένες μακριά 

από το έδαφος. Τέλος, η συντόμευση των εργασιών θα περιορίσει σημαντικά τις 

επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον της περιοχής. 

 
 

 Φάση Λειτουργίας. 
 

Όσον αφορά τους αέριους ρύπους κατά τη λειτουργία του σταθμού, θα ληφθούν 

τα παρακάτω μέτρα :    
 

 Μέτρα πρόληψης και μείωσης της έντασης και έκτασης: 
 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο σχετικά με την 

αντιμετώπιση και τον περιορισμό των εκπομπών οξειδίων του αζώτου (NOx) όπως 

επίσης και των εκπομπών CO, για τη διάσπασή τους, στους κινητήρες των μονάδων 

(ΜΕΚ) πρόκειται να εγκατασταθεί καταλύτης, με σύστημα επιλεκτικής καταλυτικής 

αναγωγής (Selective Catalytic Reduction). 

 

Για την κατακράτηση των σωματιδίων ΡΜ, προβλέπεται η τοποθέτηση  επιμέρους 

εξοπλισμού αποτελούμενο από ειδικά φίλτρα και μεμβράνες, στις συνδέσεις των 

σωληνώσεων. Ο εξοπλισμός αυτός εξασφαλίζει την αποτελεσματική δέσμευση ακόμα 

και των μικρότερης διαμέτρου σωματιδίων (ΡΜ2,5) κατά το μεγαλύτερό τους ποσοστό, 

εξασφαλίζοντας τη μείωση των εκπομπών τους σε ποσοστά της τάξης του τουλάχιστον 

80% και θα αντικαθίσταται σε χρονικά διαστήματα των έξι μηνών. Ο τρόπος 

δέσμευσης των σωματιδίων εκ της καύσης των βιορευστών - biodiesel με ειδικής 

κατασκευής φίλτρα είναι ο πλέον ενδεδειγμένος. 

 

Δεδομένου επίσης ότι οι εκπομπές SO2 από μονάδες καύσης βιορευστών  είναι 

μηδαμινές  λόγω της χαμηλής συγκέντρωσης θείου (S) του καυσίμου (< 0,03% 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προτύπου EN 14214:2012), δεν απαιτείται η λήψη 

πρόσθετων μέτρων μείωσης των εκπομπών SO2.  
 



 

M.Π.Ε. «ΚΑΡΑΜΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ» - Θέση «Γκοτζιά Μπαγλάρ», Δ/Ε Μακρυχωρίου, Δήμου Τεμπών    Σελίδα 197 

 

Για την αποφυγή έκλυσης οσμηρών ή δυσάρεστων ουσιών, θα ληφθούν τα 

παρακάτω μέτρα : 

   Οι φορτοεκφορτώσεις από και προς τις δεξαμενές θα γίνονται με τη χρήση 

κατάλληλων αντλιών λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή 

δημιουργίας δυσοσμιών και άλλων οσμών. Η διακίνησή τους θα επιτυγχάνεται 

μέσω στεγανών δοχείων και αγωγών χωρίς να έρχονται σε επαφή με την 

ατμόσφαιρα και χωρίς να γίνεται αισθητή οποιαδήποτε οσμή. 

   Για την αποφυγή των οσμηρών ουσιών, θα απαγορευθεί η  χρήση των 

ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για 

την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων, πέραν αυτών 

που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί θα 

διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα 

(στερεά ή υγρά), ώστε να υπάρχει διαρκής φροντίδα για την αισθητικά 

αποδεκτή εικόνα της εγκατάστασης καθώς και για την αποφυγή εκπομπής, 

δυσοσμιών ή πάσης φύσεως δυσάρεστων οσμών, καθώς θα λαμβάνεται 

μέριμνα για την τήρηση των απαραίτητων υγειονομικών συνθηκών.  

 

 Παύση Λειτουργίας. 
 

Παρεμφερή μέτρα με αυτά στη φάση της κατασκευής, πρέπει να ληφθούν για 

την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον και την 

επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα της περιοχής κατά τη φάση αποκατάστασης του 

χώρου μετά την παύση λειτουργίας του σταθμού, όπου μηχανοκίνητος εξοπλισμός θα 

χρησιμοποιηθεί για την απομάκρυνση όλων των υπόγειων και υπέργειων προσθηκών 

του σταθμού. 

 
 
 

10.9 Αντιμετώπιση επιπτώσεων από θόρυβο ή από δονήσεις. 

 

 Φάση Κατασκευής. 

  

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου, οι  σημαντικότερες  πηγές θορύβου είναι 

συνήθως τα μηχανήματα και οχήματα του εργοταξίου. Στο στάδιο αυτό  ο φορέας 

υλοποίησης θα τηρήσει τα θεσμοθετημένα ανώτερα όρια θορύβου, τα οποία 

καθορίζονται στον ακόλουθο πίνακα: 
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Πίνακας 10.9.1 Ισχύοντα όρια θορύβου της υφιστάμενης νομοθεσίας, κατά τη  

φάση κατασκευής ενός τεχνικού έργου. 
 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

ΚΥΑ 37393/2028 (ΦΕΚ 1418 Β’/1.10.2003),  

όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 9272/471/ 

2007  ΦΕΚ 286 Β’/ 2-3-2007). 

«Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο 

περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε 

εξωτερικούς χώρους».  

Άρθρο 8: Αεροσυμπιεστές, ανατρεπόμενα οχήματα, 

φορτωτές, κινητοί γερανοί. 

 

Αριθμ. Οικ. 17252/92 (ΦΕΚ 395 Β’ /19-6-

1992) και παλαιότερες : 

- Υ.Α. 2640/270/ΦΕΚ 689/Β/18.8.78, 

- Υ.Α. 56206/1613/ΦΕΚ 570/Β/9.9.86, 

- Υ.Α. 69001/1921/ΦΕΚ 751/Β/18.10.88 

- Υ.Α. 765/14.1.91/ΦΕΚ 81/Β/21.2.91 

 

Ανώτατο επιτρεπτό όριο θορύβου για τις 

εργοταξιακές εγκαταστάσεις, όπως καθορίζεται από 

το: 

Άρθρο 4: Όρια δεικτών κυκλοφοριακού θορύβου : 

α) Δείκτης Leq (8-20 ώρες): 67 dB (A) 

β) Δείκτης L10 (18 ώρες): 70 dB (A) 

 

Εκτιμάται ότι τα επίπεδα του θορύβου κατά την κατασκευή του έργου θα είναι 

σαφώς κάτω από τα επιτρεπόμενα όρια. Τα μηχανήματα που θα εργαστούν στο χώρο 

του εργοταξίου, πρέπει να φέρουν ευανάγνωστα και ανεξίτηλα τη σήμανση «CE», 

σύμφωνα με την απόφαση 93/465/ΕΟΚ, συνοδευόμενη από την αναγραφή της 

εγγυημένης στάθμης ακουστικής ισχύος. Επίσης, θα φέρουν αντικραδασμικές βάσεις 

για την αποφυγή πρόκλησης θορύβου και δονήσεων. 

Στην περίπτωση που επιλεγεί από τον υπεύθυνο του έργου να μειώσει κάποια 

δεδομένη στιγμή τα επίπεδα του εκπεμπόμενου θορύβου τότε μπορεί να εφαρμόσει 

κάποιο ή κάποια από τα παρακάτω μέτρα. Τα μέτρα αντιμετώπισης του θορύβου 

μπορούν να εφαρμοστούν μέσω ενός ή περισσοτέρων από τους εξής τρόπους : 
 

▪   Αντιμετώπιση θορύβου στην πηγή. 

▪ Ελάττωση του θορύβου κατά τη διάδοση μεταξύ πηγής και δέκτη 

(προτεινόμενος). 

▪   Αντιμετώπιση του θορύβου στο δέκτη. 
 

Από τους γενικούς αυτούς τρόπους πρακτικότερη είναι η μείωση του θορύβου 

κατά τη διάδοσή του από την πηγή προς τον δέκτη. Οι δέκτες μπορεί να 

προστατευθούν με την ανέγερση πετασμάτων μεταξύ του έργου και του δέκτη. Τα 

πετάσματα είναι στις περισσότερες περιπτώσεις τα αποτελεσματικότερα μέσα μείωσης 

του θορύβου, καθόσον προστατεύουν το μεγαλύτερο μέρος ή και όλη την περιοχή. 

 

Μέτρα μείωσης της έντασης και έκτασης : 
 

Τα πιθανά αντιθορυβικά μέτρα που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν κατά την 

κατασκευή συνοψίζονται σε τρία επίπεδα επέμβασης : 
 

 Έλεγχος του θορύβου των μηχανημάτων του εργοταξίου με χρήση μοντέλων 

για μειωμένες εκπομπές θορύβου, εφοδιασμένων με πιστοποιητικό τύπου Ε.Ε. 

καθώς και η χρήση καλά συντηρούμενου μηχανοκίνητου εξοπλισμού. 
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 Συνεκτίμηση του θορύβου στον καθορισμό του προγράμματος των εργασιών 

και της μεθοδολογίας κατασκευής του σταθμού για τη μείωση των εκπομπών 

θορύβου, καθώς και η επίσπευση των εργασιών (μικρότερη διάρκεια) με την 

αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος. 

 Εφαρμογή τεχνικών λύσεων με κατασκευή προσωρινών ηχοπετασμάτων περί 

του χώρου του εργοταξίου και χρήση κινητών αντιθορυβικών πετασμάτων στα 

σημεία εκπομπής μεγαλύτερης στάθμης θορύβου (π.χ. γύρω από τα σημεία 

χρήσης ηλεκτρικών εργαλείων και εξοπλισμού στη συναρμολόγηση του Η/Μ 

εξοπλισμού, ή στην περιοχή κίνησης του φορτωτή κατά τη διαμόρφωση του 

ανάγλυφου). 
 

Επίσης επιβάλλεται η χρήση ατομικών μέσων προφύλαξης (ωτασπίδες, 

κατάλληλη σήμανση, κ.λπ.) από το θόρυβο για το προσωπικό του εργοταξίου που θα 

εργάζεται πλησίον σημαντικών πηγών θορύβου και η τήρηση των διατάξεων περί 

εργοταξιακού θορύβου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία (ΚΥΑ 

56206/1613/31-7-86, ΚΥΑ 765/14-1-91,  ΚΥΑ 69001/1921/88, ΦΕΚ 1418/Β’i , 

ΦΕΚ15/Β’/12-01-1996,   Π.Δ.1180/81 (ΦΕΚ 293/Α’)) [i]. 

Όσον αφορά στο θόρυβο από την οδική κυκλοφορία ισχύει η Υ.Α. 17252/ (ΦΕΚ 

395/Β/13.6.92) [i]. που θεσπίζει για τον δείκτη L10 18ώρου το όριο των 70 dBA. Το 

ανωτέρω όριο σε καμία περίπτωση δεν αναμένεται να προσεγγισθεί από την 

κυκλοφορία των οχημάτων του εργοταξίου, οπότε δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα για 

την κυκλοφορία των οχημάτων εργοταξίου.  

 
 Φάση Λειτουργίας. 

 

Κατά τη φάση λειτουργίας του εξεταζόμενου έργου, ο θόρυβος στην 

εγκατάσταση προέρχεται βασικά από τα τμήματα του ηλεκτρομηχανολογικού (Η/Μ) 

εξοπλισμού του. 

Τα αναμενόμενα επίπεδα θορύβου στον κύριο χώρο παραγωγής, εκτιμάται 

σύμφωνα με τη μέχρι τώρα εμπειρία ότι θα είναι (65-70) dB(A) στην ΜΕΚ, ενώ στα 

όρια τoυ γηπέδου δε θα υπερβαίνουν τα (55) dB(A). 

Υπενθυμίζεται ότι το επίπεδο του ανεκτού θορύβου στα όρια του γηπέδου 

βιομηχανικών εγκαταστάσεων καθορίζεται από την ελληνική νομοθεσία σε ανώτατο 

επιτρεπτό όριο 55 dB(Α) σε περιοχές που επικρατεί εξίσου το βιομηχανικό και το 

αστικό στοιχείο, (όπως η εν λόγω εγκατάσταση) (Π.Δ. 1180/81,ΦΕΚ 293/Α/06-10-

81), ενώ επιβάλλεται η χρήση ατομικών ακροπροστατευτικών μέσων όταν η έκθεση 

των εργαζομένων σε θόρυβο υπερβαίνει τα 90dB(A) (ΠΔ 85/91). 

Τα container στέγασης  του  εξοπλισμού της μονάδας, θα έχουν την κατάλληλη 

ηχομόνωση, ενώ τα μέτρα ηχομόνωσης που λαμβάνονται (σωστή έδραση με μόνωση, 
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εύρυθμη λειτουργία σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, άμεση 

αποκατάσταση των βλαβών,  περιμετρική φύτευση του σταθμού από δένδρα και 

θάμνους για τον περιορισμό της διασποράς του παραγόμενου θορύβου στη γύρω 

περιοχή κ.λπ) θα περιορίσουν σημαντικά τον εκπεμπόμενο θόρυβο, ο οποίος στον 

κύριο χώρο παραγωγής ενέργειας εκτιμάται σύμφωνα με τη μέχρι τώρα εμπειρία ότι 

θα είναι 75 - 65 dB(A) και στα όρια του γηπέδου δε θα υπερβαίνει τα 55 dB(A).  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα  μέτρα που θα ληφθούν για την 

απομείωση του εκπεμπόμενου θορύβου από τη λειτουργία του σταθμού καθώς και τα 

επίπεδα  των τιμών του θορύβου μετά τη λήψη των μέτρων αυτών σε συνάρτηση με 

την απόσταση λήψης μέτρησης.   
 

Πίνακας 10.9.2   Μέτρα μείωσης θορύβου λειτουργίας σταθμού βιορευστών. 
 

 

ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ 

ΣΤΑΔΙΑ 

 

ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ 

ΜΕΤΡΑ 

ΕΠΙΠΕΔΑ 

ΘΟΡΥΒΟΥ  

(db) 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΛΗΨΗΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 

ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ (m) 

1 Sound Proof Box 65 1 

2 Ενίσχυση μονώσεων του εγκιβωτισμού 

container.  

50-55 10 

3 Ειδικοί σιγαστήρες  στην εξάτμιση της ΜΕΚ < 45 25 

 

Από τα παραπάνω και σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν σε προηγούμενη 

ενότητα, μπορούμε να συμπεράνουμε πως η λειτουργία της μονάδας συμμορφώνεται 

σύμφωνα με την (Π.Δ. 1180/1981/ΦΕΚ293Α) [ι], για βιομηχανικές μονάδες σε 

περιοχές που επικρατεί εξίσου το βιομηχανικό και το αστικό στοιχείο, (όπως η εν λόγω 

εγκατάσταση). 

Οι δευτερογενείς πηγές θορύβου από την κίνηση των οχημάτων μεταφοράς της 

πρώτης ύλης, αλλά και των βοηθητικών, εκτιμώνται σε επίπεδα χαμηλότερα των 55 

dB(Α) και δεν τίθεται θέμα επιβάρυνσης του ακουστικού περιβάλλοντος στην περιοχή 

του έργου. 
 

Συμπερασματικά, εφόσον γίνει κατάλληλος σχεδιασμός των εγκαταστάσεων 

(τήρηση ελαχίστων αποστάσεων εστιών θορύβου από όρια γηπέδου, εφαρμογή 

μέτρων ηχομόνωσης, δενδροφύτευση, χρησιμοποίηση ηχοφραγμάτων στη φάση 

κατασκευής, κ.λπ.), η κατασκευή και λειτουργία του έργου δεν αναμένεται να 

προκαλέσει αξιόλογη αύξηση της στάθμης θορύβου. 

 
 

 Παύση Λειτουργίας. 

Παρεμφερή μέτρα με αυτά στη φάση κατασκευής μπορούν να ληφθούν για την 

ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο ακουστικό περιβάλλον της περιοχής κατά τη 

φάση αποκατάστασης του χώρου, μετά την παύση λειτουργίας του σταθμού, όπου θα 

πραγματοποιηθεί η απομάκρυνση όλων των υπόγειων και υπέργειων προσθηκών του 

σταθμού. 
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10.10 Αντιμετώπιση επιπτώσεων σχετικών με ηλεκτρομαγνητικά 

πεδία. 

Όπως προαναφέρθηκε, όσον αφορά την εκπομπή ακτινοβολιών από το δίκτυο 

σύνδεσης του σταθμού με τη ΔΕΗ, η ισχύς του εξεταζόμενου σταθμού είναι μικρή, γι’ 

αυτό και η σύνδεσή του γίνεται στο δίκτυο μέσης τάσης με αποτέλεσμα η εκπομπή 

ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών να είναι αμελητέα. 

Ο μόνος χώρος στον  οποίο παράγεται ακτινοβολία είναι το διαμέρισμα του 

μετασχηματιστή μέσης τάσης, το οποίο σύμφωνα με τον κατασκευαστή, θα πληροί 

όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία απαιτούμενες προδιαγραφές 

κατασκευής και στον οποίο θα τηρούνται τα προβλεπόμενα της ΚΥΑ 

3606(ΦΟΡ)238/25-04-2002 (ΦΕΚ 512/Β’) [i]. «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από 

τη λειτουργία διατάξεων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών 

συχνοτήτων». 

Συνεπώς σε καμία από τις τρεις φάσεις του έργου (Κατασκευής, Λειτουργίας, 

Αποκατάστασης) δεν απαιτείται κάποια επιπλέον ενέργεια καθώς δεν υπάρχει 

οποιαδήποτε επίπτωση σχετική με ηλεκτρομαγνητικά πεδία.  

 

10.11 Αντιμετώπιση επιπτώσεων στα ύδατα. 

 Φάση Κατασκευής. 
 

Στη φάση κατασκευής του σταθμού δεν αναμένεται να επηρεασθούν οι υδατικοί 

πόροι της περιοχής, εφόσον ληφθούν κατάλληλα μέτρα για την προστασία τους. 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής του υπό εξέταση σταθμού, θα πρέπει 

να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε πιθανές διαρροές μικρών ποσοτήτων υγρών 

αποβλήτων από το εργοτάξιο που θα εγκατασταθεί στην περιοχή του γηπέδου και τα 

οποία είναι: 

o Ορυκτέλαια από τη συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων. 

o Πετρέλαιο ή βενζίνη από την κίνηση των οχημάτων. 

o Λύματα οικιακού τύπου του προσωπικού του εργοταξίου. 

o Υγρά απόβλητα από το πλύσιμο των οχημάτων σκυροδέματος. 
 

Ενδεχόμενη διαρροή μπορεί πιθανά να δημιουργήσει κάποια προβλήματα 

ρύπανσης στην υπόγεια υδροφορία, ανάλογα με την ένταση και έκταση της διαρροής. 

Ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων αυτών επιτυγχάνεται με τον έλεγχο της καλής 

λειτουργίας των μηχανημάτων και την κατάλληλη διαχείριση των πετρελαιοειδών 

σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Το πλύσιμο των οχημάτων 

σκυροδέματος θα απαγορεύεται εντός του εργοταξίου, ενώ το πλύσιμο όλων των 

άλλων οχημάτων θα αποφεύγεται. 
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Επίσης, δε θα πραγματοποιηθεί καμία εργασία συντήρησης των οχημάτων και 

μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη φάση της κατασκευής, στο χώρο 

εγκατάστασης του σταθμού, για την αποφυγή παραγωγής αποβλήτων ορυκτελαίων 

λίπανσης καθώς και αποβλήτων υδραυλικών υγρών στο χώρο του γηπέδου. 

Για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών που προέρχονται από τυχαία 

περιστατικά, όπως διαρροές οχημάτων και μηχανημάτων από βλάβη ή αμέλεια, πρέπει 

να υπάρχουν στο χώρο του εργοταξίου προσροφητικά/απορροφητικά υλικά όπως 

άμμος, ροκανίδι ή ειδικός τύπος γεωϋφάσματος, για την έγκαιρη και αποτελεσματική 

αντιμετώπισή τους. Κατά συνέπεια, οι δυνητικές επιπτώσεις που αναφέρθηκαν 

παραπάνω αναμένονται ασθενέστατες, λαμβάνοντας υπόψη τα επανορθωτικά 

προληπτικά μέτρα ανάσχεσης ρύπανσης, ενώ η έκταση και η ένταση της επίπτωσης 

κρίνεται περιορισμένη εξαιτίας του μεγέθους του έργου. 

Για την αντιμετώπιση των υγρών αποβλήτων (αστικών λυμάτων), τα οποία θα 

προέρχονται από το προσωπικό του εργοταξίου, θα τοποθετηθεί στο χώρο του 

σταθμού κινητή χημική τουαλέτα. Η αλλαγή της δεξαμενής της τουαλέτας θα γίνεται 

με κατάλληλο βυτίο μεταφοράς βοθρολυμάτων. 

Για την αντιμετώπιση της όποιας διαρροής, θα πρέπει να ληφθούν τα ακόλουθα 

μέτρα: 

 Συνεχής  έλεγχος της καλής λειτουργίας των μηχανημάτων του εργοταξίου 

και κατάλληλη διαχείριση των πετρελαιοειδών σύμφωνα με τις διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας. 

 Δεν θα πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης του εργοταξιακού 

μηχανολογικού εξοπλισμού εντός του χώρου του εργοταξίου. Η 

προγραμματισμένη συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων θα γίνεται σε 

εξουσιοδοτημένα, νομίμως λειτουργούντα συνεργεία εκτός του εργοταξίου. 

 Ο ανεφοδιασμός των οχημάτων με καύσιμα θα γίνεται σε γειτονικά 

αδειοδοτημένα πρατήρια υγρών καυσίμων και όχι εντός του εργοταξίου. 

 Τυχόν διαρροές καυσίμων ή ελαίων να αντιμετωπίζονται άμεσα με χρήση 

προσροφητικών υλικών, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ρύπανσης των 

επιφανειακών στρωμάτων του εδάφους ή των απορροών όμβριων υδάτων. Το 

εργοτάξιο θα είναι εφοδιασμένο με ικανοποιητικές ποσότητες προσροφητικών 

υλικών. Τα ρυπασμένα από πετρελαιοειδή ή λιπαντικά προσροφητικά υλικά θα 

συλλέγονται σε ειδικούς κάδους και η διαχείριση τους να γίνεται σύμφωνα με 

τη κείμενη νομοθεσία που αφορά στα επικίνδυνα απόβλητα (Π.Δ. 82/04). 

 

 Φάση Λειτουργίας. 
 

Στη φάση λειτουργίας του έργου, οι επιπτώσεις στους υδατικούς πόρους 

μπορούν να θεωρηθούν πρακτικά ανύπαρκτες. Η λειτουργία του υπό μελέτη έργου δε 
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θα επηρεάσει με οιονδήποτε τρόπο την ποιότητα ή ποσότητα των επιφανειακών και 

υπογείων υδάτων της ευρύτερης περιοχής. 

Ο ανεφοδιασμός των βιορευστών για τη λειτουργία της μονάδας θα γίνεται με 

ειδικά διασκευασμένα οχήματα μεταφοράς υγρών καυσίμων μέσω ειδικής σωλήνωσης 

που θα προσαρμόζεται σε κατάλληλη αρμογή εντός των δεξαμενών καυσίμου του 

σταθμού, ώστε να αποτρέπεται η πιθανότητα διαφυγής τους στο περιβάλλον.  

Στη θέση τοποθέτησης των δεξαμενών αποθήκευσης των βιορευστών, για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων που προέρχονται από τυχαία περιστατικά, όπως 

διαρροές πρώτων υλών/καυσίμων από βλάβη ή αμέλεια, θα κατασκευαστεί 

στεγανολεκάνη ασφαλείας ίσης χωρητικότητας με αυτή των δεξαμενών αποθήκευσης 

των βιορευστών ώστε να ληφθεί μέριμνα για τη συλλογή τυχόν διαφυγόντων 

ελαίων/καυσίμων, σε περίπτωση διαρροής αυτών. 

Η απόρριψη χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και λιπαντικών στο έδαφος, στα 

επιφανειακά ή υπόγεια νερά ή στο σύστημα αποχέτευσης, θα απαγορεύεται. Η 

διαχείριση των Λιπαντικών ελαίων (13 02 06*) από συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού 

της μονάδας, θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΠΔ 82/04 ‐ ΦΕΚ Α 

64/2.3.04) [i] όπου προβλέπεται προσωρινή αποθήκευση σε κατάλληλα 

σηματοδοτημένα στεγανά δοχεία και διάθεση σε αδειοδοτημένο συλλέκτη Α.Λ.Ε. 

 Τέλος, όσον αφορά τα υγρά απόβλητα (λύματα αστικού τύπου), τα οποία θα 

προέρχονται από το προσωπικό ή την περιοδική επίσκεψη από τα άτομα των 

συνεργείων συντήρησης και τους επισκέπτες, θα οδηγούνται και θα συλλέγονται σε 

στεγανό βόθρο ώστε να αποκλείονται οι διαρροές λυμάτων ή εισροές εξωτερικών 

υγρών. Τα λύματα θα συλλέγονται κατά περιόδους από βυτιοφόρο και θα οδηγούνται 

στις εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου. 

 

 Παύση Λειτουργίας. 
 

Παρεμφερή μέτρα με αυτά της φάσης κατασκευής πρέπει να ληφθούν για την 

ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων και τη διασφάλιση των ποιοτικών και ποσοτικών 

χαρακτηριστικών των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της περιοχής κατά τη φάση 

αποκατάστασης του χώρου, μετά την παύση λειτουργίας του σταθμού, όπου θα 

πραγματοποιηθεί η απομάκρυνση όλων των υπόγειων και υπέργειων προσθηκών του 

σταθμού. 
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10.12 Μέτρα, Έργα, Δράσεις και Παρεμβάσεις στο πλαίσιο της 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. 

Με δεδομένη τη φύση του υπό εξέταση σταθμού ηλεκτροπαραγωγής με καύση 

βιορευστών ως έργου Α.Π.Ε. και του οικολογικού χαρακτήρα του, ο σταθμός  μπορεί 

να αποτελέσει αντικείμενο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της 

ευαισθητοποίησης και ανάδειξης έργων προστασίας του περιβάλλοντος, με επισκέψεις 

από μαθητές και φοιτητές της ευρύτερης περιοχής του έργου, οι οποίες σημειωτέων 

ότι πραγματοποιούνται υποχρεωτικά πλέον στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, αυξάνοντας την επισκεψιμότητα στην περιοχή με πολλαπλά άμεσα και 

έμμεσα οικονομικά και αναπτυξιακά οφέλη και την προβολή της περιοχής. 

 

Ο φορέας υλοποίησης του έργου σε συνεργασία με το Δήμο ή τους τοπικούς 

φορείς δεν θα είχε καμία αντίρρηση για την επίτευξη του σκοπού αυτού, εφόσον αυτό 

ζητηθεί εγκαίρως ώστε να προγραμματίζονται κατάλληλα οι επισκέψεις και να υπάρχει 

σχετική ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας και τα περιβαλλοντικά οφέλη του 

σταθμού στους επισκέπτες. 

        
 

Λάρισα, Ιανουάριος  2019 

 

Για το φορέα υλοποίησης 

 

 
 

 

 

ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 

Ο Υπεύθυνος για θέματα ΜΠΕ 

 

 
 

 

Μάλιακκας   Σ.  Νικόλαος-Μιχαήλ 
Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός A.Π.Θ. 

Μελετητής Ηλεκτρομηχανολογικών & 

Περιβαλλοντικών έργων 
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11     Περιβαλλοντική διαχείριση και παρακολούθηση. 

11.1 Περιβαλλοντική διαχείριση. 

Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότερης προστασίας του περιβάλλοντος από 

την υλοποίηση του εξεταζόμενου έργου του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής με καύση 

βιορευστών,  προτείνεται σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης του έργου.  

Σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο, η  εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων, 

των μέτρων  και των κατευθύνσεων για την αντιμετώπιση  των Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων, όπως αυτά αναφέρθηκαν αναλυτικά στο προηγούμενο κεφάλαιο, 

αφορούν και τις δύο φάσεις κατασκευής και λειτουργίας του προτεινόμενου έργου, 

αλλά και μετά την παύση λειτουργίας του και ειδικότερα τις ακόλουθες παραμέτρους 

του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής τoυ έργου. 

 

11.1.1 Φάση Κατασκευής. 

 

Ακολουθεί παρακάτω, πίνακας με τη συνοπτική παρουσίαση των παραμέτρων και 

των όρων του προτεινόμενου σχεδίου περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά τη φάση 

κατασκευής του έργου. 
 

Πίνακας 11.1.1.: Προτεινόμενο σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης του έργου  

κατά τη φάση κατασκευής. 
 

 

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Α / Α Παράμετρος Διαχείριση 

 

 

1. 

 

 

Ασφάλεια 

προσωπικού & 

εργαζομένων 

 Εξασφάλιση υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. 

 Εφαρμογή προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας με χορήγηση 

όλων των απαραίτητων βοηθημάτων για την ασφαλή και 

αποτελεσματική διεκπεραίωση των εργασιών (μάσκες, 

ωτασπίδες, προστατευτικά γυαλιά, κατάλληλη σήμανση). 

 Χρήση των μηχανημάτων έργου από χειριστές οδηγούς με 

κατάλληλα διπλώματα και κατάλληλη εκπαίδευση.  

 

 

2. 

 

 

Εργασίες 

κατασκευής 

 

 Περιορισμός των χωματουργικών εργασιών στις απολύτως 

απαραίτητες επιφανειακές εκσκαφές. 

 Ο ανεφοδιασμός των οχημάτων με καύσιμα θα γίνεται εκτός 

του γηπέδου και σε αδειοδοτημένα πρατήρια υγρών καυσίμων. 

 Προγραμματισμένη συντήρηση των οχημάτων και 

μηχανημάτων θα γίνεται σε εξουσιοδοτημένα, νομίμως 

λειτουργούντα συνεργεία εκτός του εργοταξίου. 
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3. 

 

 

 

 

 

Απόβλητα 

 

 Διάθεση τυχόν πλεοναζόντων υλικών εκσκαφών μόνο σε 

εγκεκριμένο χώρο διάθεσης σύμφωνα με την κείμενη 

περιβαλλοντική νομοθεσία και τις υποδείξεις του Δήμου (ΧΥΤΑ,  

υφιστάμενος δανειοθάλαμος, ανενεργό λατομείο κλπ). 

 Συλλογή των απορριμμάτων αστικού τύπου (μη επικινδύνων)  

σε πλαστικές σακούλες, οι οποίες θα απορρίπτονται στους 

κάδους προσωρινής αποθήκευσης του φορέα διαχείρισης 

(Δήμος). 

 Μεταφορά τυχόν παραπροϊόντων από τις λοιπές εργασίες 

(ρετάλια αλουμινίου, σιδήρου, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός) 

αποκλειστικά από αδειοδοτημένες εταιρείες, προς ανακύκλωση. 

 Χρήση κινητής χημικής τουαλέτας για την αντιμετώπιση των 

υγρών αποβλήτων προσωπικού (αστικών λυμάτων), για όσο 

χρόνο διαρκέσουν οι εργασίες  κατασκευής του σταθμού. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

Φυσικό 

περιβάλλον 

 

 Μέριμνα για διατήρηση του εργοταξίου σε καθαρή και 

κατάλληλη για εργασία κατάσταση. 

 Προγραμματισμός φυτεύσεων περιμετρικά του σταθμού και 

εσωτερικά της περίφραξης, στο τέλος των κατασκευαστικών 

εργασιών, για περιορισμό του θορύβου, με χρήση  μόνο είδη 

φυτών που απαντούν στο οικολογικό περιβάλλον της περιοχής. 

 Συλλογή και απομάκρυνση των πάσης φύσεως αχρήστων 

υλικών και εξοπλισμού μετά το πέρας των εργασιών και  

επαναφορά του χώρου και του τοπίου στην αρχική τους 

κατάσταση. 

 

 

 

11.1.2 Φάση Λειτουργίας. 

 

Ακολουθεί παρακάτω, πίνακας με τη συνοπτική παρουσίαση των παραμέτρων και 

των όρων του προτεινόμενου σχεδίου περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά τη φάση 

λειτουργίας του έργου. 
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Πίνακας 11.1.2.: Προτεινόμενο σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης του έργου 

κατά τη φάση λειτουργίας. 
 

ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Α/Α Παράμετρος Διαχείριση 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ασφάλεια  

εργαζομένων 

& 

επισκεπτών 

 

 Συνεχής τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας  εργαζομένων 

και επισκεπτών. 

 Τοποθέτηση συστήματος αντικεραυνικής προστασίας και 

συστήματος γείωσης της εγκατάστασης. 

 Κατάλληλη σήμανση των σημείων της εγκατάστασης που πιθανόν 

εγκυμονούν κινδύνους (μετασχηματιστές, πεδία και αγωγούς μέσης 

και χαμηλής τάσης κ.λπ.) με παράλληλη μέριμνα για λήψη  

απαραίτητων μέτρων που θα καθιστούν αδύνατη την προσέγγιση 

στα σημεία αυτά. 

 Εγκατάσταση κατάλληλου συστήματος εξαερισμού στους κλειστούς 

χώρους, προς αποφυγή οποιουδήποτε φαινομένου τυχόν σκόνης, 

οσμών και αναθυμιάσεων και εξασφάλιση της ασφάλειας και της 

υγιεινής των εργαζομένων. 

 Επιβάλλεται η χορήγηση από την εταιρεία προς χρήση, μέσων 

ατομικής προστασίας του προσωπικού  (κράνη, ωτασπίδες, κ.λπ.) 

 Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος πυρασφάλειας  

εναρμονισμένο πλήρως με τις προδιαγραφές της εγκεκριμένης 

μελέτης πυρασφάλειας και τις υποδείξεις της οικείας Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας. 

 Εκπόνηση αναλυτικού σχεδίου για την αντιμετώπιση τυχόν 

έκτακτων περιστατικών το οποίο θα είναι διαθέσιμο και προσβάσιμο 

από το προσωπικό.   

 Υποχρεωτική ασφάλιση του σταθμού για καταστροφή (μερική ή 

ολική) από πυρκαγιά. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

Λειτουργία 

μονάδας  

 

 

 Μέριμνα για τακτικό έλεγχο και παρακολούθηση μέσω μετρήσεων    

των αέριων ρύπων . 

 Συνεχής μέριμνα με λήψη όλων των απαιτούμενων πρόσθετων 

μέτρων για τη μείωση του εκλυόμενου βιομηχανικού θορύβου, 

εντός των επιτρεπτών ορίων  στα όρια του γηπέδου εγκατάστασης 

του σταθμού, σε περίπτωση που βάσει μετρήσεων κριθεί αναγκαίο. 

 Εγκατάσταση και λειτουργία κλειστού κυκλώματος 

παρακολούθησης  του σταθμού  με κάμερες. 

 Συνεχής εποπτεία των μονάδων  από το προσωπικό της εταιρείας. 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόβλητα 

 Εγκατάσταση  συστήματος επιλεκτικής καταλυτικής αναγωγής 

(Selective Catalytic Reduction),  για την αντιμετώπιση και τον 

περιορισμό των εκπομπών NOx κατά τη λειτουργία της μονάδας. 

 Εγκατάσταση επιμέρους εξοπλισμού αποτελούμενο από ειδικά 

φίλτρα και μεμβράνες, για την κατακράτηση των σωματιδίων ΡΜ, 

με  περιοδική αντικατάστασή τους σε χρονικά διαστήματα όχι 

μεγαλύτερα των έξι μηνών, ούτως ώστε να μην υπάρξει περίπτωση 

μετρούμενης ποσότητας σωματιδίων στον ατμοσφαιρικό αέρα που 

υπερβαίνει τα θεσμοθετημένα όρια. 

 Συλλογή και αποθήκευση των απορριμμάτων αστικού τύπου 

προσωπικού (μη επικινδύνων)  σε κάδους απορριμμάτων, τα οποία 

θα μεταφέρονται από το φορέα διαχείρισης (Δήμος) στο Χ.Υ.Τ.Α. 

της περιοχής. 

 Μεταφορά πιθανών βιομηχανικών αποβλήτων συσκευασίας και 

συντηρήσεων, αποκλειστικά από αδειοδοτημένες εταιρείες, προς 

ανακύκλωση στα αδειοδοτημένα Συστήματα Εναλλακτικής 

Διαχείρισης του ΥΠΕΚΑ, μετά από το διαχωρισμό τους ανά 

κατηγορία υλικού (άχρηστα σίδερα, συσσωρευτές, φίλτρα κ.α.).  

 Συλλογή των αστικών λυμάτων του προσωπικού (υγρά απόβλητα) 

σε στεγανό βόθρο και μεταφορά ανά τακτά χρονικά διαστήματα, 

από αρμοδίως αδειοδοτημένο φορέα, στην πλησιέστερη νομίμως 

υφιστάμενη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) του 

Δήμου.  

 Συγκέντρωση των  αποβλήτων λιπαντικών ελαίων κατά τη 

συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού  σε κατάλληλους περιέκτες εντός 

της μονάδας και μεταφορά τους άμεσα (εντός δύο ημερών) 

αποκλειστικά από αδειοδοτημένες εταιρείες για την περαιτέρω 

διαχείρισή τους. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

Φυσικό 

περιβάλλον 

 

 

 Μέριμνα για διατήρηση του περιβάλλοντος χώρου του σταθμού σε 

καθαρή και καλή για εργασία κατάσταση, με συστηματική κοπή και 

απομάκρυνση των αγριόχορτων του οικοπέδου. 

 Δημιουργία φυτοφράχτη στην περίμετρο του γηπέδου για τον 

περιορισμό τυχόν οσμών και του θορύβου και της καλύτερης 

ενσωμάτωσης του έργου στο φυσικό περιβάλλον. 

 Συντήρηση των φυτικών ειδών που θα εμφυτευθούν σύμφωνα με 

πρόγραμμα συντήρησης, καταρτισμένο από επιστήμονα γεωτεχνικό. 
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11.1.3 Παύση Λειτουργίας. 

 

Ακολουθεί παρακάτω, πίνακας με τη συνοπτική παρουσίαση των παραμέτρων και 

των όρων του προτεινόμενου σχεδίου περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά τη φάση 

αποκατάστασης μετά την παύση λειτουργίας του έργου. 
 

Πίνακας 11.1.3.: Προτεινόμενο σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης του έργου κατά τη φάση 
αποκατάστασης. 

ΦΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Α / Α Παράμετρος Διαχείριση 

 

 

1. 

 

 

Ασφάλεια 

προσωπικού & 

εργαζομένων 

 

 Εξασφάλιση υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. 

 Εφαρμογή προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας με χορήγηση όλων των 

απαραίτητων βοηθημάτων για την ασφαλή και αποτελεσματική διεκπεραίωση 

των εργασιών (μάσκες, ωτασπίδες, προστατευτικά γυαλιά, κατάλληλη 

σήμανση). 

 Χρήση των μηχανημάτων έργου από χειριστές με κατάλληλα διπλώματα και 

κατάλληλη εκπαίδευση.  

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

Εργασίες 

αποκατάστασης 

 

 Επιτόπια αποσυναρμολόγηση του βασικού και βοηθητικού εξοπλισμού της 

μονάδας για την απομάκρυνσή του και μεταφορά του σε ειδικούς χώρους 

υποδοχής για επιμελή καθαρισμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 Πώληση του εμπορεύσιμου εξοπλισμού ως μεταχειρισμένος, ανάλογα με την 

εμπορικά του αξία.  

 Αποσυναρμολόγηση και πώληση του μη εμπορεύσιμου εξοπλισμού ως Scrap.  

 Διαχείριση των υλικών των εργασιών αποσυναρμολόγησης και 

απομάκρυνσης των μόνιμων δομικών κατασκευών, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες προδιαγραφές διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και 

Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.).  

 Ο ανεφοδιασμός των οχημάτων με καύσιμα θα γίνεται εκτός του εργοταξίου 

και σε αδειοδοτημένα πρατήρια υγρών καυσίμων. 

 Προγραμματισμένη συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων θα γίνεται 

σε εξουσιοδοτημένα, νομίμως λειτουργούντα συνεργεία εκτός του 

εργοταξίου. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

Απόβλητα 

 

 Διαχείριση και διάθεση τυχόν επικίνδυνων υλικών από την 

αποσυναρμολόγηση του πάγιου Η/Μ και λοιπού εξοπλισμού  σύμφωνα με τις 

ισχύουσες προδιαγραφές και το νομοθετικό πλαίσιο περί διαχείρισης 

επικίνδυνων αποβλήτων. 

 Συλλογή των απορριμμάτων αστικού τύπου (μη επικινδύνων)  σε πλαστικές 

σακούλες, οι οποίες θα απορρίπτονται στους κάδους προσωρινής 

αποθήκευσης του φορέα διαχείρισης (Δήμος). 

 

 

4. 

 

 

Φυσικό 

περιβάλλον 

 Μέριμνα για διατήρηση του εργοταξίου σε καθαρή και κατάλληλη για εργασία 

κατάσταση για όλο το χρονικό διάστημα των εργασιών απομάκρυνσης όλων 

των υπόγειων και υπέργειων προσθηκών του σταθμού. 

 Πλήρη αποκατάσταση του χώρου στην πρότερή του μορφή και  επαναφορά 

του τοπίου στην αρχική του κατάσταση. 
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11.2 Περιβαλλοντική παρακολούθηση. 

 

Στο Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) αναφέρθηκαν οι αναγκαίες 

δράσεις και μέθοδοι περιβαλλοντικής παρακολούθησης. Στο παρόν κεφάλαιο 

παρατίθεται το αναλυτικό πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης της 

λειτουργίας του σταθμού σχετικά με την παρακολούθηση των εκπομπών στο 

ατμοσφαιρικό περιβάλλον και αναφέρονται τα αρχεία καταγραφών που θα τηρούνται 

στον σταθμό. 

 

11.2.1. Παρακολούθηση όλων των σημαντικών περιβαλλοντικών 

παραμέτρων που σχετίζονται με τις επιπτώσεις του έργου . 
 

Κατά τη φάση λειτουργίας του σταθμού, το βασικότερο μέρος του σχεδίου 

περιβαλλοντικής διαχείρισης προβλέπει πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης 

των αέριων ρύπων στο σταθμό καύσης βιορευστών. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, 

στην εξάτμιση του κινητήρα της Μ.Ε.Κ. θα τοποθετείται όργανο καταγραφής αερίων 

ρύπων για τον έλεγχο και συνεχή βελτιστοποίηση της λειτουργίας της εγκατάστασης. 

Οι βασικότεροι ρύποι οι οποίοι θα μετρούνται, είναι CO, ΝΟx και τα αιωρούμενα 

σωματίδια.  

Σε περίπτωση που σε κάποια μέτρηση διαπιστωθεί υπέρβαση των 

θεσμοθετημένων ορίων των αερίων εκπομπών θα γίνεται διακοπή λειτουργίας της 

μονάδας και επαναλειτουργία της μόνο μετά την κατάλληλη ρύθμιση από τους 

τεχνικούς της μονάδας και την οριστική τη λύση του προβλήματος.  

H συχνότητα των μετρήσεων και των δειγματοληπτικών ελέγχων για την 

ανάλυση της ποιότητας των εξερχόμενων αερίων και την καταγραφή των δεδομένων 

των μετρήσεων θα πρέπει να είναι εποχιακή δηλαδή, να γίνεται τουλάχιστον 1 φορά 

ανά τρίμηνο.  

Τέλος, κατά τη φάση λειτουργίας του σταθμού, το πρόγραμμα περιβαλλοντικής 

παρακολούθησης του  σχεδίου περιβαλλοντικής διαχείρισης προβλέπει κατά 

περιόδους, τη διενέργεια τακτικών μετρήσεων θορύβου σύμφωνα με πρότυπες 

μεθόδους και τη χρήση ειδικών οργάνων (ντεσιμπελόμετρο). Στόχος των μετρήσεων 

θα είναι ο έλεγχος της εκπεμπόμενης στάθμης θορύβου, τα όρια του οποίου θα πρέπει 

να μην υπερβαίνουν τις οριζόμενες από το Π.Δ.1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981)[i], 

μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές δηλαδή μέγιστη επιτρεπόμενη στάθμη θορύβου 55 dB(Α) 

μετρούμενη στα όρια του γηπέδου. 

Σε περίπτωση που βάσει των μετρήσεων διαπιστωθεί υπέρβαση του 

επιτρεπόμενου ορίου θορύβου στα όρια του γηπέδου του σταθμού, επιβάλλεται η 

λήψη όλων των πρόσθετων συμπληρωματικών αντιθορυβικών μέτρων στα επιμέρους 
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τμήματα του σταθμού, προκειμένου  ο εκλυόμενος θόρυβος να  κυμανθεί στα όρια 

που επιτρέπει ο νόμος. 

H συχνότητα των μετρήσεων και των δειγματοληπτικών ελέγχων για την 

στάθμη θορύβου και την καταγραφή των δεδομένων των μετρήσεων κατά τη 

λειτουργία του σταθμού,  θα πρέπει να είναι εποχιακή δηλαδή να γίνεται 

τουλάχιστον 1 φορά ανά τρίμηνο.  

 

11.2.2. Καταγραφή και διατήρηση στοιχείων προς τεκμηρίωση της 

εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων και του έλεγχου 

αποτελεσματικότητάς τους. 

11.2.3. Παροχή πληροφόρησης προς τις δημόσιες αρχές και το κοινό, 

βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. 

 

Η τήρηση ορθών αρχείων έχει ουσιαστική σημασία για τη λήψη σωστών 

αποφάσεων, βασισμένων σε στοιχεία, με στόχο τη βελτίωση τόσο της περιβαλλοντικής 

απόδοσης του σταθμού όσο και της απόδοσης ως επιχείρηση. Εκτός του ανωτέρου 

αρχείου καταγραφής εκπομπών αέριων ρύπων, στη μονάδα θα τηρούνται και τα 

παρακάτω αρχεία : 

1. Διοικητικά αρχεία (Ιδιοκτησίας, Άδειες , Διαδικασίες, Πιστοποιητικά, 

Τοπογραφικά). 

2. Αρχείο παραστατικών παραλαβής Α’ υλών (δελτία αποστολής, 

προμηθευτές, ποσότητες, είδος κ.λπ.). 

3. Αρχείο των πάσης φύσεως αποβλήτων, στο οποίο θα σημειώνεται η 

ποσότητα, η φύση, η προέλευση, οι ημερομηνίες παράδοσης, ο 

προορισμός, η συχνότητα συλλογής, ο τρόπος μεταφοράς καθώς και η 

μέθοδος και ο χώρος επεξεργασίας των αποβλήτων σύμφωνα με το 

Ν.4042/2012. 

4. Ημερολόγιο συντήρησης Μ.Ε.Κ. 

 

Στον εξεταζόμενο σταθμό καύσης βιορευστών θα τοποθετηθούν όλα τα 

απαιτούμενα μέσα πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, καθώς και όλα τα συστήματα αυτοματισμών παρακολούθησης, ελέγχου και 

προστασίας για την αδιάλειπτη και ασφαλή λειτουργία τόσο του συνόλου των 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων όσο και του προσωπικού, σύμφωνα με τους 

ισχύοντες κανονισμούς (αυτοματισμοί ελέγχου και προστασίας, κλειστό κύκλωμα 

παρακολούθησης CCTV, alarm κ.λπ.). 
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Για τους λόγους αυτούς, το ζεύγος Μ.Ε.Κ. – ηλεκτρογεννήτριας θα 

περιλαμβάνει: 

 Πίνακα χειρισμού και ελέγχου που περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες 

συσκευές, διατάξεις, όργανα κ.λπ. ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής 

λειτουργία του Η/Ζ ως  σύστημα παροχής ισχύος. 

 Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης αυτοματισμού, ψηφιακού τύπου με 

μικροεπεξεργαστή για δυνατότητα πλήρους ελέγχου, προστασίας και 

επικοινωνίας με θύρα μέσω PC ή MODEM σε περιβάλλον WINDOWS, CAN-

BUSJ1939, TCP-IP protocol. 
 

Θα υπάρχει κανονισμός λειτουργίας του σταθμού, ο οποίος θα τηρείται τόσο από 

το προσωπικό όσο και από τους επισκέπτες καθώς και αρχείο παρακολούθησης της 

ποιότητας των εξερχόμενων αερίων με καταγραφή των μετρήσεων. Η τήρησή του θα 

ελέγχεται από τον υπεύθυνο του έργου. 

Οι παράμετροι που πρέπει να μετρούνται και να καταγράφονται σε τακτική 

χρονική βάση είναι ο δείκτης αιθάλης κατά Bacharach, καθώς και η περιεκτικότητα 

των απαερίων καύσης σε μονοξείδιο του άνθρακα (CO), σε CO2 ή Ο2, διοξείδιο του 

θείου (SO2), οξείδια του αζώτου (NOx) και αιωρούμενη σωματιδιακή ύλη. Επίσης, 

πρέπει να καταγράφεται και η θερμοκρασία των απαερίων καύσης. 

Οι μετρήσεις αυτές πρέπει να πραγματοποιούνται με χρήση κατάλληλα 

βαθμονομημένου αναλυτή καύσης και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 

κατασκευαστή του.  

Επίσης για τον έλεγχο της εκπεμπόμενης στάθμης θορύβου κατά τη φάση 

λειτουργίας του σταθμού, θα  διενεργούνται τακτικές μετρήσεις θορύβου σύμφωνα με 

πρότυπες μεθόδους και τη χρήση ειδικών οργάνων (ντεσιμπελόμετρο), ώστε τα όρια 

της εκπεμπόμενης στάθμης θορύβου στα όρια του γηπέδου του σταθμού, να μην 

υπερβαίνουν τις μέγιστες επιτρεπόμενες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Οι σχετικές τακτικές δειγματοληψίες, μετρήσεις, αναλύσεις, κ.τ.λ., να 

πραγματοποιούνται αποκλειστικά από κατάλληλα πιστοποιημένο εργαστήριο και 

σύμφωνα με τις κατάλληλες σχετικές διεθνείς προδιαγραφές. Οι μετρήσεις αυτές να 

πραγματοποιούνται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία (1) φορά ανά ημερολογιακό 

τρίμηνο, με το σταθμό σε λειτουργία σε πλήρες φορτίο, και τα αποτελέσματά τους να 

καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο θεωρημένο από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και 

Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, το οποίο πρέπει να είναι διαθέσιμο 

και να επιδεικνύεται σε κάθε έλεγχο από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, εφόσον αυτό 

ζητηθεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
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Ο φορέας υλοποίησης του έργου υποχρεούται να προσκομίσει το βιβλίο αυτό 

προς θεώρηση, εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την έναρξη 

λειτουργίας του σταθμού. 

Επίσης για όλες τις χημικές ουσίες που θα διακινούνται, θα αποθηκεύονται και θα 

χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση, είτε καθαρές είτε σε μίγματα με άλλες ενώσεις , 

θα υπάρχουν αρχειοθετημένα και μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα τα Δελτία 

Ασφαλείας Υλικών  (Material Safety Data Sheets) [xxvi] στην πλέον ενημερωμένη 

έκδοσή τους, καθώς θα τηρούνται και τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας που 

αναφέρονται σε αυτά. 
  

Τέλος η εταιρεία θα τηρεί αρχείο με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού 

που θα εγκατασταθεί στους υποσταθμούς Μ.Τ. 

 

Ακολουθεί παρακάτω, πίνακας με τη συνοπτική παρουσίαση των παραμέτρων και 

των όρων του προτεινόμενου σχεδίου περιβαλλοντικής παρακολούθησης κατά τη 

φάση λειτουργίας του έργου. 

 

Πίνακας 11.2.: Προτεινόμενο σχέδιο περιβαλλοντικής παρακολούθησης του έργου  

κατά τη φάση λειτουργίας. 
 

ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Α / Α Παράμετρος Στόχος Συχνότητα 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

Ατμοσφαιρικό 

περιβάλλον 

 

Διενέργεια και καταγραφή τακτικών μετρήσεων  

μέσω για τον υπολογισμό, τη μέτρηση και τον 

έλεγχο των ζητούμενων από τη κείμενη 

νομοθεσία, αέριων ρύπων. 

 

Έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικών όρων και 

μέτρων για τον περιορισμό των αερίων ρύπων 

νέων σταθμών καύσης υγρών  καυσίμων πλην 

πετρελαίου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

κείμενης νομοθεσίας (ΦΕΚ 1107/Β/27-03-2018, 

Άρθρο 7-Παράρτημα ΙΙ - Μέρος 2 – Πίνακας 2 ) 

για σταθμούς μεσαίου μεγέθους  

 

 

 

Εποχιακές 

δειγματοληπτικές 

μετρήσεις 4 φορές 

ετησίως 

(1 φορά /τρίμηνο) 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Ακουστικό 

περιβάλλον 

 

 

Διενέργεια και καταγραφή μετρήσεων  με χρήση 

ειδικών οργάνων (ντεσιμπελόμετρο)  για  τη 

μέτρηση και τον έλεγχο του εκλυόμενου θορύβου. 

 

Έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικών όρων και 

μέτρων για τον περιορισμό της εκπεμπόμενης 

στάθμης θορύβου στα 55db(Α) στα όρια του 

γηπέδου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις  του  

Π.Δ.1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981). 

 

 

Εποχιακές 

δειγματοληπτικές 

μετρήσεις 4 φορές 

ετησίως 

(1 φορά /τρίμηνο) 
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3. 

 

 

 

 

 

 

Λειτουργία 

μονάδας 

 

 Τήρηση κανονισμού λειτουργίας σταθμού. 

 Τήρηση και αρχειοθέτηση παραστατικών 

παραλαβής Α’ υλών και κάθε χημικής ουσίας που 

διακινείται στο σταθμό  μαζί με τα Δελτία 

Ασφαλείας Υλικών  (Material Safety Data 

Sheets)  μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα 

στην πλέον ενημερωμένη έκδοσή τους. 

 Τήρηση ημερολογίου συντήρησης βασικού 

(Μ.Ε.Κ.) και λοιπού Η/Μ εξοπλισμού του 

σταθμού. 

 

 Συνεχής. 

 Συνεχής ενημέρωση 

αρχείων σύμφωνα 

με το ρυθμό 

διακίνησης  Α’ υλών 

και ουσιών. 

 Σύμφωνα με τις 

οδηγίες του κάθε 

κατασκευαστή – 

προμηθευτή του 

Η/Μ εξοπλισμού. 

 

 

 

4. 

 

 

 

Φυσικό 

περιβάλλον 

 

 Διατήρηση του περιβάλλοντος χώρου του 

σταθμού σε καθαρή και καλή για εργασία 

κατάσταση. 

 Συντήρηση των φυτικών ειδών που θα 

εμφυτευθούν σύμφωνα με πρόγραμμα 

συντήρησης, καταρτισμένο από επιστήμονα 

γεωτεχνικό. 

 

 

 

Συνεχής και 

ανάλογα με την 

εποχή 
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12. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ. 

12.1. Τίτλος έργου  

Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος  

400,00 KWe, με καύση βιορευστών  

 

12.2. Είδος, Μέγεθος και Φορέας έργου  

To έργο αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμού ηλεκτροπαραγωγής 

μέγιστης ισχύος 400KWe (0,40 MWe), με καύση βιορευστών (φυτικών 

ελαίων  προερχόμενων από ενεργειακές καλλιέργειες και πυρολυτικών 

ελαίων παραγόμενων μέσω της διαδικασίας επεξεργασίας ρευστού προϊόντος 

πυρόλυσης ξυλώδους βιομάζας). 
 

Φορέας του υλοποίησης του έργου  είναι το φυσικό πρόσωπο : 
 

«ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ» 

 ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ 57-59 , ΛΑΡΙΣΑ 

Τ.Κ. 41233 ,     Τηλ.: 6972286318 

Α.Φ.Μ.: 163514423,  Δ.Ο.Υ.: Α’ Λάρισας 

lampros97@hotmail.com 

  

12.3. Θέση, Γεωγραφικές συντεταγμένες έργου  

 

Η εγκατάσταση του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής με καύση βιορευστών θα 

υλοποιηθεί στη θέση «Γκοτζιά Μπαγλάρ», της Τοπικής Κοινότητας  Μακρυχωρίου, της 

ομώνυμης Δημοτικής Ενότητας, του Δήμου Τεμπών, της Περιφερειακής Ενότητας 

Λάρισας. 

Το έργο θα εγκατασταθεί εντός γηπέδου συνολικού εμβαδού  8.125,00 m2, το 

οποίο βρίσκεται σε αγροτική περιοχή στο δυτικό τμήμα του Δήμου Τεμπών και απέχει 

σε ευθεία απόσταση περίπου 400 m ανατολικά από τον οικισμό Μακρυχώρι, περίπου 

2.990 m νοτιοδυτικά από τον οικισμό Ευαγγελισμό και περίπου 2.690 m δυτικά από 

τον οικισμό Ελάτεια. Το εξεταζόμενο αγροτεμάχιο συνορεύει ανατολικά, βόρεια και 

δυτικά με γειτονικά αγροτεμάχια και νότια με αγροτικό δρόμο, ενώ όπως φαίνεται και 

στις δορυφορικές εικόνες που ακολουθούν, εντός του εξεταζόμενου αγροτεμαχίου 

όπου θα υλοποιηθεί το έργο δεν υφίσταται άλλη δραστηριότητα. 

mailto:lampros97@hotmail.com
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Η περιοχή του γηπέδου εγκατάστασης οριοθετείται από τις κορυφές  Α1, Α2, Α3 

και Α4  (όπως απεικονίζονται στο τοπογραφικό διάγραμμα που επισυνάπτεται στο 

κεφ.15) εντός των οποίων χωροθετείται ο σταθμός. Οι γεωγραφικές συντεταγμένες 

των κορυφών του γηπέδου στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα (Ε.Γ.Σ.Α. ’87) είναι οι 

εξής: 
 

 

ΚΟΡΥΦΗ (α/α) 

 

Σύστημα αναφοράς : ΕΓΣΑ' 

Σύστημα αναφοράς : Παγκόσμιο 

Γεωδαιτικό Σύστημα 1984 - WGS 

' 

Χ Υ φ Λ 

Α1 371649.02 4407263.13 39Ο 48’ 29.75’’ 22Ο 30’ 08.34’’ 

Α2 371541.16 4407219.93 39Ο 48’ 28.29’’ 22Ο 30’ 03.83’’ 

Α3 371561.34 4407155.35 39Ο 48’ 26.21’’ 22Ο 30’ 04.73’’ 

Α4 371675.02 4407198.05 39Ο 48’ 27.65’’ 22Ο 30’ 09.48’’ 

 Εμβαδόν 8.125,00 m
2

 

 

Η συγκεκριμένη τοποθεσία βρίσκεται εκτός προστατευόμενων περιοχών και 

Οικοτόπων προτεραιότητας του Εθνικού Καταλόγου του Ευρωπαϊκού Οικολογικού 

Δικτύου NATURA 2000. 

Η πρόσβαση στην περιοχή, για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού, θα 

γίνεται από το υφιστάμενο ασφαλτοστρωμένο επαρχιακό οδικό δίκτυο της περιοχής 

και με τον αγροτικό δρόμο τον οποίο το γήπεδο συνορεύει, επομένως δεν κρίνεται 

απαραίτητη η εκτέλεση έργων οδοποιίας ή άλλων συνοδών έργων 

Το γήπεδο εντός του οποίου πρόκειται να εγκατασταθεί το έργο, βρίσκεται εκτός 

ορίων οικισμών και εκτός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ). Στις περιοχές αυτές 

επιτρέπεται η δόμηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. της 24/31.5.1985, (ΦΕΚ 

270Δ/1985) για την εκτός εγκεκριμένου σχεδίου περιοχή. 

Επίσης στη συγκεκριμένη θέση του έργου δεν υφίσταται Ζώνη Οικιστικού 

Ελέγχου (ΖΟΕ) ούτε και Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης 

(ΣΧΟΟΑΠ), ενώ δεν επηρεάζει τις υπάρχουσες χρήσεις γης και δε θα απαιτηθούν 

μελλοντικά μεταβολές των χρήσεων γης. Επιπλέον, σύμφωνα και με την υπ’ αρ. 

Πρωτ. 18182/30-01-2018 βεβαίωση της αρμόδιας Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας 

και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Λάρισας και το υπ’ αρ. 44/2017 πρακτικό της αρμόδιας 

επιτροπής τα οποία επισυνάπτονται (Παράρτημα ΙΙ), το εξεταζόμενο αγροτεμάχιο, 

βρίσκεται σε περιοχή γης χαμηλής παραγωγικότητας και χαρακτηρίζεται ως Απλή 

Γεωργική Γη.   

Τέλος, στη θέση του έργου δεν υπάρχουν μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, 

ούτε η περιοχή ανήκει σε κάποια αρχαιολογική ζώνη. 
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12.4. Κατάταξη του έργου ή της δραστηριότητας. 

 

 

 

 

 

 

 

 Σύμφωνα με την Υ.Α. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016), το έργο ανήκει 

στην 10η ομάδα έργων του Πίνακα του Παραρτήματος Χ, με αύξοντα αριθμό  

5: «Ηλεκτροπαραγωγή από σταθμούς βιορευστών και βιοκαυσίμων». 

Ως δραστηριότητα (κύρια) εντάσσεται στην Α2 κατηγορία.  

 

 Επίσης, σύμφωνα με την Υ.Α.Α 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016), το 

έργο ανήκει και στην 9η ομάδα έργων του Πίνακα 1, του Παραρτήματος ΙΧ, 

με αύξοντα αριθμό 201 : «Χερσαίες εγκαταστάσεις αποθήκευσης 

πετρελαίου, υγρών καυσίμων και χημικών προϊόντων». Ως 

δραστηριότητα εντάσσεται στην Β κατηγορία, 

 

Σχετικά με την τελική κατάταξη του έργου, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

δευτερεύουσες δραστηριότητες του έργου (αποθήκευση υγρών καυσίμων και 

επεξεργασίας τους), ανήκουν σε μικρότερη κατηγορία, η κατηγορία του έργου δεν 

αλλάζει και παραμένει η ίδια (Α2). 

 

 Επίσης σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή στατιστική κατάταξη και την 

ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων, η εξεταζόμενη 

δραστηριότητα κατατάσσεται κατά ΣΤΑΚΟΔ & NACE  ως εξής : 

-     35.11  Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος 

   -      35.11.10.07  Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς   

εσωτερικής καύσης 

-    35.12   Μετάδοση ηλεκτρικού ρεύματος      

-    35.14  Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος (πώληση) 

 

 Tέλος, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.  3137/191/ Φ.15/2012 (Β’ 1048), το έργο 

ανήκει στην Κατηγορία «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας» με αύξοντα 

αριθμό 303 και υποκατηγορία β: Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με χρήση 

βιομάζας ή αγροτικών παραπροϊόντων. 

Με βάση την μέγιστη ισχύ της προτεινόμενης εγκατάστασης, 400,00 ΚWe 

(0,40 MWe), το έργο ανήκει στη κατηγορία δραστηριότητες  ΧΑΜΗΛΗΣ 

ΟΧΛΗΣΗΣ. 
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12.5. Περιβαλλοντικές πιέσεις από τη λειτουργία του έργου  

12.5.1. Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και 

συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Οι περιβαλλοντικές πιέσεις που δημιουργούνται από τη λειτουργία του 

εξεταζόμενου έργου, οφείλονται κυρίως στις άμεσες επιπτώσεις από τις εκπομπές 

σκόνης λόγω των χωματουργικών εργασιών (φάση κατασκευής) στην περιοχή άμεσης 

επιρροής του έργου καθώς και στις αέριες εκπομπές λόγω καύσης και την παραγωγή 

υγρών και στερεών αποβλήτων και λιγότερο στις εκπομπές θορύβου (φάση 

λειτουργίας). 

 

Αέριοι ρύποι. 
 

Οι σημαντικότερες αέριες εκπομπές αφορούν την εκπομπή των κλασσικών 

ρύπων που συνδέονται με την καύση σε κινητήρα εσωτερικής καύσης (Μ.Ε.Κ.)  όπως 

οξείδια του αζώτου (NOx), οξείδια του θείου (SOx), μονοξειδίου το άνθρακα 

(CO) αιωρούμενων σωματιδίων (ΡΜ) και υδρογονανθράκων (ΗC). Το βιορευστό 

υπόκειται σε καθαρισµό πριν την καύση του ώστε η σύσταση διαφόρων ρυπαντών στο 

καυσαέριο να είναι εντός των ορίων της νοµοθεσίας.  

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Αρ. Οικ. 6164 (ΦΕΚ 1107/Β/27-03-2018), για τον 

περιορισμό των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους 

μονάδες καύσης με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ ίση ή μεγαλύτερη από 1 MW 

και μικρότερη από 50 MW και μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 

2015/2193 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

(ΕΕL313/1/28.11.2015), οι οριακές τιμές εκπομπών αερίων ρύπων σε 

θερμοκρασία 273,15 ºΚ, πίεση 101,3 kPa και σε τυπική κ.ο. περιεκτικότητα 15% Ο2, 

από νέες μονάδες ΜΕΚ και αεριοστρόβιλους με χρήση υγρών καυσίμων πλην 

πετρελαίου, όπως στην περίπτωση του εξεταζόμενου έργου, είναι οι εξής: 

 SO2 (Διοξείδιο του θείου)   =  120 mg/Νm3 

 NOX (Οξείδια του αζώτου)  =  225 mg/Νm3 

 ΡΜ  (Σκόνη - Σωματίδια)    =   20 mg/Νm3 
 

Προς επίτευξη του στόχου των θεσμοθετημένων ορίων όσον αφορά τις εκπομπές 

των αερίων συστατικών στο εξεταζόμενο έργο,  θα ληφθούν μέτρα για τη μείωση  

των αερίων εκπομπών NOx και των αιωρούμενων σωματιδίων ΡΜ σε τιμές 

μικρότερες από  τις προαναφερόμενες οριακές τιμές. 

 Για τον περιορισμό των εκπομπών NOx θα εγκατασταθεί σύστημα επιλεκτικής  

καταλυτικής αναγωγής (Selective Catalytic Reduction), τεχνολογία ευρέως 

διαδεδομένη για την αντιμετώπιση των εκπομπών NOx από μονάδες Μ.Ε.Κ. Όσον 
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αναφορά τα σωματίδια Ρ/Μ, προτίθεται να χρησιμοποιηθούν ειδικά φίλτρα 

συγκράτησης τα οποία αναμένεται να επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα λόγω 

και της μεγάλης διαμέτρου του μεγαλύτερου μέρους τους (ΡΜ10), γεγονός που 

διευκολύνει ιδιαιτέρως την κατακράτησή τους.  

Οι εκτιμώμενες εκπομπές αέριων ρύπων, με αναγωγή σε τυπική κ.ο. 

περιεκτικότητα 15% Ο2, θερμοκρασίας 273,15ºΚ και πίεσης 101,3 kPa,  σύμφωνα με 

την ΚΥΑ Αρ. Οικ. 6164 (ΦΕΚ 1107/Β/27-03-2018), είναι οι εξής : 
 

 Κατά την καύση  πυρολυτικού ελαίου (pyrolysis oil) 
 

 
Χημικός τύπος 

αέριου ρύπου 

(Ονομασία) 

 
Εκπομπές ρύπων 

περιεκτικότητας 

15 % κ.ο. σε Ο2 

 
Εκπομπές ρύπων 

περιεκτικότητας 

15 % κ.ο. σε Ο2 

μετά την εφαρμογή 
SCR & φίλτρων 

σωματιδίων 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 
ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ  

ΝΕΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΥΣΗΣ, 

ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 
(ΦΕΚ 1107/Β/27-03-2018, 
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - 

ΜΕΡΟΣ 2 – ΠΙΝΑΚΑΣ 2) 
(σε mg/Νm3). 

NOX 
(Οξείδια του αζώτου) 

 
460,817 mg/Νm3 

 
46,082 mg/Νm3 

 
225 mg/Νm3 

SO2 
(Διοξείδιο του θείου) 

 
2,303 mg/Νm3 

 
2,303 mg/Νm3 

 
120 mg/Νm3 

ΡΜ 
(Σκόνη - Σωματίδια) 

 
10,351 mg/Νm3 

 
 1,036  mg/Νm3 

 
20 mg/Νm3 

 

 Κατά την καύση  φυτικού ελαίου (vegetable oil) 
 

 
Χημικός τύπος 
αέριου ρύπου 
(Ονομασία) 

 
Εκπομπές ρύπων 
περιεκτικότητας 
15 % κ.ο. σε Ο2 

 
Εκπομπές ρύπων 
περιεκτικότητας 
15 % κ.ο. σε Ο2 

μετά την εφαρμογή 
SCR & φίλτρων 

σωματιδίων 

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 
ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ  

ΝΕΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΥΣΗΣ, 
ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 

(ΦΕΚ 1107/Β/27-03-2018, 
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - 

ΜΕΡΟΣ 2 – ΠΙΝΑΚΑΣ 2) 

(σε mg/Νm3). 

NOX 
(Οξείδια του αζώτου) 

 
554,156 mg/Νm3 

 
55,416 mg/Νm3 

 
225 mg/Νm3 

SO2 

(Διοξείδιο του θείου) 

 

0,901 mg/Νm3 

 

0,901 mg/Νm3 

 

120 mg/Νm3 

ΡΜ 
(Σκόνη - Σωματίδια) 

 
12,448 mg/Νm3 

 
 1,245  mg/Νm3 

 
20 mg/Νm3 

 

 

Υγρά απόβλητα. 

 

Κατά τη λειτουργία του σταθμού δεν αναμένεται σημαντική παραγωγή υγρών 

αποβλήτων δεδομένου ότι το κύκλωμα ψύξης και το κύκλωμα λαδιού είναι κλειστά 

κυκλώματα. 

Τα σημαντικότερα υγρά απόβλητα του σταθμού κατά τη λειτουργία του, αφορούν 

αποκλειστικά, αστικά λύματα του προσωπικού τα οποία εκτιμώνται σε περίπου 

27,375m3/yr. Επίσης κατά τη συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού θα υπάρχουν και μικρές 

ποσότητες αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, τα οποία θα συγκεντρώνονται σε 
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κατάλληλους περιέκτες εντός της μονάδας και θα μεταφέρονται άμεσα (εντός 2 

ημερών) από αδειοδοτημένες εταιρείες για την περαιτέρω διαχείρισή τους. 

 

 
ΚΩΔ. 
EKA 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΚΑ 

ΕΙΔΟΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

ΣΤΑΔΙΟ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΤΡΟΠΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ 
ΧΩΡΟΣ 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ   
tn/yr 

 
130206* συνθετικά έλαια 

μηχανής, κιβωτίου 
ταχυτήτων και 

λίπανσης 

Απόβλητα 
λιπαντικών 

ελαίων 

Συντήρηση Η/Μ 
εξοπλισμού και 

λοιπού 
εξοπλισμού 

μονάδας 

Συλλογή σε 
ειδικά στεγανά 

δοχεία εντός του 
σταθμού 

Συλλογή και 
επεξεργασία 

από 
αδειοδοτημέν

ο Σύστημα 
Εναλλακτικής 
Διαχείρισης 

 
< 0,5 

 

(*):Επικίνδυνο απόβλητο κατά Ε.Κ.Α. και την ΚΥΑ Αριθ. ΗΠ/13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β’/2006). 

 
 

Στερεά απόβλητα. 

 

Τα κυριότερα στερεά απόβλητα και απορρίμματα που θα παράγονται κατά τη 

λειτουργία του προτεινόμενου σταθμού είναι απορρίμματα αστικού τύπου (μη 

επικίνδυνα). 

Επίσης έχουμε μικρές ποσότητες στερεού υπολείμματος φίλτρανσης (πάστας) η 

οποία συλλέγεται σε ενσωματωμένους συλλέκτες του φίλτρου ως ενιαίο ανταλλακτικό 

υλικό των συλλεκτών του φίλτρου, πιθανά βιομηχανικά απόβλητα συσκευασίας καθώς 

και διάφορα απόβλητα που προέρχονται από την συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού και 

την αντικατάσταση των ελαστικών τροχοφόρων μηχανημάτων και ηλεκτρικών στηλών 

& συσσωρευτών. 

Ακολουθεί ανάλυση με το είδος των παραγόμενων στερεών αποβλήτων κατά τη 

λειτουργία του σταθμού, οι κωδικοί τους σύμφωνα με την κωδικοποίηση του 

Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.), καθώς και ο τρόπος διαχείρισής τους.  
 

ΚΩΔ. 
EKA 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΑ 

ΕΙΔΟΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

ΣΤΑΔΙΟ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΤΡΟΠΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ 
ΧΩΡΟΣ 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ   
tn/yr 

 
 
 

150202* 

 
Απορροφητικά υλικά, υλικά 

φίλτρων (περιλαμβανομένων 

των φίλτρων ελαίου που δεν 

προδιαγράφονται άλλως), 

υφάσματα σκουπίσματος, 

προστατευτικός ρουχισμός 

που έχουν μολυνθεί από 

επικίνδυνες ουσίες 

 
 

 
 
 

 
Φίλτρα ελαίων 

 
 
 

 
 

Παραγωγική 
διαδικασία 

 

Συλλογή σε 
ειδικά στεγανά 

δοχεία εντός του 
σταθμού 

 

Συλλογή και 
επεξεργασία 

από 
αδειοδοτημένο 

Σύστημα 
Εναλλακτικής 
Διαχείρισης 

 
 
 
 
 
 

<1 

 
 
 

160601* 

 
 
 

Μπαταρίες μολύβδου 
 

 
 
 

Μπαταρίες 
 

 
 
 

Συντήρηση 
Η/Μ 

εξοπλισμού 

Συλλογή σε 
χώρους εντός 
του σταθμού 

Συλλογή και 
ανακύκλωση 

από 
αδειοδοτημένο 

Σύστημα 
Εναλλακτικής 
Διαχείρισης 

 
 
 

< 1 
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160216 

Συστατικά στοιχεία που 

έχουν αφαιρεθεί από 

απορριπτόμενο εξοπλισμό 

άλλα από αυτά που 

αναφέρονται στο σημείο 

160215  

 

Σκράπ 

(σίδερα) 

 

Συντήρηση 

Η/Μ 

εξοπλισμού 

 

Συλλογή σε 

χώρους εντός 

του σταθμού 

 

Ανακύκλωση 

από 

εξουσιοδοτημέ

νο εργολάβο 

        

        < 1  

 
 
 

160103 

 
 

Ελαστικά στο τέλος του 

κύκλου ζωής τους 

 
Ελαστικά 

τροχοφόρων 
μηχανημάτων 
(π.χ. κλαρκ) 

Συντήρηση 
Η/Μ 

εξοπλισμού 

Συλλογή σε 
χώρους εντός 
του σταθμού 

Συλλογή και 
Ανακύκλωση 

ελαστικών από 
αδειοδοτημένο 

Σύστημα 

Εναλλακτικής 
Διαχείρισης 

 
 
 

< 1 

 
 
 

160802 * 

 

Εξαντλημένοι καταλύτες που 

περιέχουν επικίνδυνα 

μεταβατικά μέταλλα ή 

ενώσεις επικίνδυνων 

μεταβατικών μετάλλων  

 

Εξαντλημένοι 

καταλύτες 

συστήματος 

επιλεκτικής  

καταλυτικής 

αναγωγής 

(SCR) 

Συντήρηση 
Η/Μ 

εξοπλισμού 

Συλλογή σε 
χώρους εντός 
του σταθμού 

Συλλογή και 
Ανακύκλωση 

ελαστικών από 
αδειοδοτημένο 

Σύστημα 
Εναλλακτικής 
Διαχείρισης 

 
 

1 φορά κάθε  

2 χρόνια 

 
200101 

 
200102 

 
200138 

 
 
 

200139 

 
200140 

 
Χαρτιά & χαρτόνια 

 
Γυαλιά 

 
Ξύλο εκτός εκείνων που 

περιλαμβάνονται στο σημείο 
200137 

 
πλαστικά 

 
μέταλλα 

 

 

Απόβλητα από 
συσκευασίες 

 

Απασχολούμεν
ο προσωπικό, 

επισκέπτες 

Συλλογή σε 
κάδους εντός 

του χώρου του 
σταθμού 

Ανακύκλωση 
αποβλήτων 
Συσκευασίας 

Συλλογή και 
ανακύκλωση 
αποβλήτων 
συσκευασίας 

από 
αδειοδοτημένο 

Σύστημα 
Εναλλακτικής 
Διαχείρισης 

 
 
 
 
 
 

<1 

 
 

200201 

 
 

Βιοαποικοδομήσιμα 
απόβλητα  

 

 
Αστικά 

απορρίμματα 
και απόβλητα 
συσκευασίας 

Απασχολούμεν
ο προσωπικό, 

επισκέπτες 

Συλλογή σε 
κάδους εντός 

του χώρου του 
σταθμού 

Υγειονομική 
ταφή αστικών 
απορριμμάτων 

μη 
επικίνδυνων 
στο Χ.Υ.Τ.Α. 

 
 

< 1 

 

(*):Επικίνδυνο απόβλητο κατά Ε.Κ.Α. και την ΚΥΑ Αριθ. ΗΠ/13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β’/2006) [i]. 

 

12.5.2. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 
 

Η εν γένει διαχείριση και διάθεσή τους να γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις 

της Κ.Υ.Α.41624.2057.Ε103/2010 (Φ.Ε.Κ. 1625/Β/11-10-2010), και του Π.Δ. 

117/2004 (Φ.Ε.Κ. 82/Α/05-03-2004) [i], όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/2006 

(Φ.Ε.Κ. 12/Α/03-02-2006[i] και ισχύει σήμερα. 
 

 

 

12.5.3. Έκθεση σε μεταβαλλόμενα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία 

χαμηλών συχνοτήτων. 
 

Για το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο των γραμμών μεταφοράς και των 

μετασχηματιστών τάσης ισχύουν οι βασικοί περιορισμοί και οι στάθμες αναφοράς της 

Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 3060/(ΦΟΡ)/238/2002 (Φ.Ε.Κ. 512/Β/25-04-2002, όπως ισχύει 

μετά τις πραγματοποιηθείσες διορθώσεις σφαλμάτων (Φ.Ε.Κ. 759/Β/19- 06-2002)[i]. 
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12.6 Ειδικές Οριακές εκπομπές στάθμης θορύβου και δονήσεων 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Να μην υπερβαίνεται το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου, όπως αυτό 

καθορίζεται στο Π.Δ. 1180/1981 (Φ.Ε.Κ. 293/Α/06-10-1981) και στην Κ.Υ.Α. υπ’ 

αριθμ. 37393/2028/2003 (Φ.Ε.Κ.1418/Β/01- 10-2003), όπως τροποποιήθηκε με την 

Κ.Υ.Α. με αριθμ. Η.Π 9272/471/2007 (Φ.Ε.Κ.286/Β/02-03-2007). 
 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής και εγκατάστασης  της μονάδας, να 

τηρούνται οι παρακάτω διατάξεις : 

 Η Κ.Υ.Α. 56206/1613/1986 «Περί προσδιορισμού της ηχητικής εκπομπής των 

μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου», σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 

70/113/Ε.Ο.Κ., 81/1051/Ε.Ο.Κ. και  84/405/Ε.Ο.Κ. (Φ.Ε.Κ. 570/Β/09-09-1986). 

 Η Κ.Υ.Α. 69001/1921/1988 «Περί έγκρισης τύπου Ε.Ο.Κ. για την οριακή τιμή 

στάθμης θορύβου των μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου», σε 

συμμόρφωση προς τις οδηγίες 84/532/Ε.Ο.Κ., 84/533/Ε.Ο.Κ., 84/534/Ε.Ο.Κ., 

84/535/Ε.Ο.Κ., 84/536/Ε.Ο.Κ.,84/537/Ε.Ο.Κ., 85/406/Ε.Ο.Κ., 85/4067/Ε.Ο.Κ., 

85/408/Ε.Ο.Κ. και 85/409/Ε.Ο.Κ. (Φ.Ε.Κ.751/Β/18-10-1988). 

 Η Κ.Υ.Α. 765/1991 «Περί καθορισμού των οριακών τιμών στάθμης θορύβου των 

υδραυλικών πτύων, πτύων με καλώδια των γαιών, των φορτωτών εκσκαφέων», 

σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 86/662/Ε.Ο.Κ., 89/514/Ε.Ο.Κ. (Φ.Ε.Κ. 

81/Β/21-02-1991). 

 

12.7 Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα 

αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που 

επιβάλλεται να κατασκευαστούν ή να ληφθούν. 

Το συγκεκριμένο έργο δεν προκαλεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις μη 

αναστρέψιμες στην περιοχή, εφόσον τηρηθούν περιβαλλοντικοί όροι και περιορισμοί 

σύμφωνα με την παρούσα μελέτη. 
 

Οι παρακάτω προτεινόμενοι Περιβαλλοντικοί Όροι, αφορούν το σύνολο του 

έργου (κύριο και συνοδά), τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις του στο φυσικό και 

ανθρωπογενές περιβάλλον και στις δύο φάσεις υλοποίησής του, δηλαδή τη φάση 

κατασκευής και τη  φάση λειτουργίας του σταθμού αλλά και μετά την παύση 

λειτουργίας του. 

Επίσης, οι όροι που προτείνονται αφορούν τον Κύριο του έργου και η ευθύνη 

τήρησής τους διατηρείται ακόμη και στις περιπτώσεις εκτέλεσης του έργου με τη 

μέθοδο των υπεργολαβιών.  
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Ο Κύριος του έργου οφείλει, σε όλες τις φάσεις λειτουργίας του, να λάβει όλα τα 

απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται : 

 Η τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων από τους υπεργολάβους στο μέρος 

και στο βαθμό που τον αφορούν. 

 Η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων 

περιβαλλοντικών καταστάσεων οφειλόμενων σε ενέργειες ή παραλείψεις 

των υπεργολάβων κατά παράβαση των Περιβαλλοντικών Όρων. 

 

Ο Κύριος του έργου πρέπει να τηρεί όλους τους όρους και τους περιορισμούς, τις 

απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις που θέτουν οι αρμόδιες και συναρμόδιες Υπηρεσίες 

και Φορείς. Για οποιαδήποτε εγκατάσταση απαραίτητη για τη λειτουργία του σταθμού 

πρέπει να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες 

και εγκρίσεις.  

 

12.7.1 Φάση κατασκευής έργου. 
 

Όσον αφορά τις εκσκαφές - χωματουργικές εργασίες : 
 

1. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής να γίνουν μόνο οι απολύτως απαραίτητες 

εκσκαφές και επιχώσεις έτσι ώστε να προκληθεί η μικρότερη δυνατή αλλοίωση 

στο φυσικό ανάγλυφο και να αποφευχθεί κάθε πιθανή μεταβολή στο υπέδαφος 

της περιοχής. 

2. Οι εκσκαφές να γίνουν με μηχανικά μέσα και να απαγορευθεί η χρήση 

εκρηκτικών ή άλλων υλικών για τη χαλάρωση των εδαφών. 

3. Να αποφεύγονται να γίνονται χωματουργικές εργασίες κατά τη διάρκεια 

υψηλών βροχοπτώσεων στην περιοχή (Νοέμβριος - Μάρτιος). 

4. Οι σωροί των υλικών εκσκαφής και τυχόν αδρανών υλικών να διαθέτουν ειδικό 

προστατευτικό κάλυμμα για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης και κονιορτού 

λόγω ανέμου. Η απόθεση ή η απόσπαση των υλικών πρέπει να γίνεται από το 

ελάχιστο δυνατό ύψος. Επίσης, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή 

παράσυρσης των αποτιθέμενων υλικών από βροχοπτώσεις. 

5. Οι διάφορες εκσκαφές δεν πρέπει να μείνουν ακάλυπτες για μεγάλα χρονικά 

διαστήματα. 

6. Η προμήθεια των τυχόν απαιτούμενων αδρανών υλικών και μιγμάτων 

σκυροδέματος θα πρέπει να εξασφαλιστεί από υπάρχουσες επιχειρήσεις ή από 

νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής, με την προϋπόθεση ότι είναι 

εφοδιασμένα με όλες τις απαραίτητες άδειες και απόφασης έγκρισης 

περιβαλλοντικών όρων. 
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7. Η μεταφορά των υλικών (άμμος, χαλίκι και άλλα αδρανή υλικά) να γίνεται με 

καλυμμένα (σκεπασμένες καρότσες φορτηγών οχημάτων) και όχι 

υπερπληρωμένα φορτηγά, ώστε να μη σηκώνεται κονιορτός και να μην 

εκτοξεύονται κομμάτια από αδρανή υλικά σε διερχόμενους, οχήματα, κ.λπ., 

όπως προβλέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία. 

8. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα αποκλεισμού αυθαιρέτων ενεργειών 

όπως :  

(α) ανεξέλεγκτη ρίψη μπαζών,  

(β) ανεξέλεγκτη ρίψη αδρανών υλικών και 

(γ) τα προϊόντα των εκσκαφών που δε θα χρησιμοποιηθούν για την 

κατασκευή του έργου, να μεταφερθούν σε εγκεκριμένο χώρο και πάντα 

σε θέσεις όπου δε θα επηρεάζουν :    

o την επιφανειακή ροή των υδάτων,  

o ρέματα, χείμαρρους,  

o ακτές,  

o οποιοδήποτε οικοσύστημα της περιοχής και  

o δε θα είναι δασικές εκτάσεις. 

9. Τα παραγόμενα υλικά εκσκαφών από τις εργασίες κατασκευής του έργου να 

αξιοποιηθούν κατά το δυνατόν στις εργασίες διαμόρφωσης του χώρου 

εγκατάστασης. Αν υπάρξουν πλεονάζοντα εκσκαφών η διαχείρισή τους θα γίνει 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 

1312/Β΄/24-8-2010)[i] «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 

διαχείριση των αποβλήτων από τις εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις». 

10. Όλες οι απαιτούμενες σκαπτικές εργασίες, να επιβλέπονται από υπάλληλο της 

αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων, έπειτα από έγκαιρη γραπτή ειδοποίηση, 

τουλάχιστον τριών εργάσιμων ημερών, πριν την έναρξή τους. 

11. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής εντοπισθούν 

αρχαιότητες, οι εργασίες θα διακοπούν αμέσως για να ειδοποιηθούν η αρμόδια 

Εφορεία Αρχαιοτήτων και θα ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα από τα 

αποτελέσματα της οποίας θα κριθεί η περαιτέρω έκβαση των εργασιών. Κατά 

την έναρξη των σκαπτικών εργασιών, αυτές θα επιβλέπονται από αρμόδιο 

υπάλληλο της ΕΠΚΑ έπειτα από έγκαιρη γραπτή ειδοποίηση, τουλάχιστον τριών 

εργάσιμων ημερών, πριν την έναρξή τους. 

12. Εάν κατά την εγκατάσταση του σταθμού εντοπισθούν ακίνητα νεώτερα 

πολιτιστικά αγαθά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3028/2002 ή 

οποιεσδήποτε παραδοσιακές κατασκευές, να ενημερωθεί άμεσα η αρμόδια 

Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων, για να προβεί σε ενέργειες 

διάσωσής τους. 
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13. Η φορτοεκφόρτωση υλικών να γίνεται εντός του γηπέδου και με τέτοιο τρόπο 

ώστε να μην παρακωλύεται η κυκλοφορία των οχημάτων στον παρακείμενο 

δρόμο. Πρέπει να εξασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων προς και 

από τις κατοικημένες περιοχές.  

14. Η διαχείριση των αποβλήτων κατά τη φάση κατασκευής υπόκεινται στους 

όρους και περιορισμούς του Κεφαλαίου «Περιβαλλοντική Διαχείριση και 

παρακολούθηση» της παρούσας. 

15. Κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών να συμπεριληφθούν εργασίες 

φύτευσης. Οι εργασίες φύτευσης να πραγματοποιηθούν κατόπιν κατάλληλης 

μελέτης που θα εκπονηθεί πριν την έναρξη κατασκευής του έργου και η οποία 

θα περιλαμβάνει τη διαμόρφωση των ελεύθερων χώρων του γηπέδου σε 

χώρους πρασίνου και τη δημιουργία φυτοφράχτη περιμετρικά του γηπέδου με 

κατάλληλες φυτεύσεις. Τα φυτά που θα χρησιμοποιηθούν για τις φυτεύσεις να 

προέρχονται από τα φυτώρια που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας ή από κρατικά δασικά φυτώρια και να είναι 

προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής (ενδημικά είδη). 

16. Η υφιστάμενη βλάστηση που υπάρχει στο χώρο του γηπέδου να διαφυλαχθεί 

κατά το μέγιστο δυνατόν. 

17. Η φυτική γη που θα απομακρυνθεί κατά τις εργασίες εκσκαφών, να φυλάσσεται 

προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στις φυτευτικές εργασίες και στις εργασίες 

διαμόρφωσης. 

 

Όσον αφορά το μηχανολογικό εξοπλισμό : 
 

18. Τα οχήματα και ο μηχανοκίνητος εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθούν θα 

πρέπει να είναι άριστα συντηρημένα ώστε να λειτουργούν με τη βέλτιστη 

απόδοση, να διαθέτουν όλες τις κατάλληλες άδειες (Κ.Τ.Ε.Ο, πιστοποιητικά 

συμμόρφωσης Ε.Ε. κ.λπ.), να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. 

19. Να ληφθούν όλα τα προσήκοντα μέτρα και καλές πρακτικές κατά την 

κατασκευή του κλειστού κυκλώματος ψύξης (καλής ποιότητας υλικά και 

σωληνώσεις, άριστες συνδέσεις/ισχυρές συγκολλήσεις, πρόβλεψη/κατασκευή 

συστήματος περιορισμού τυχόν διαρροών και συγκέντρωσης τους σε ειδική 

δεξαμενή, ώστε να μηδενίζονται οι απώλειες νερού κατά την πλήρωση και την 

λειτουργία των συστημάτων. 

20. Να τοποθετηθούν περιμετρικά των σημείων που εκτελούνται έργα, 

προειδοποιητικές πινακίδες, φράγματα ασφαλείας και φωτεινή σήμανση για την 

προστασία των διερχομένων. 

21. Μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής θα πρέπει να απομακρυνθεί κάθε 

είδους εργοταξιακή εγκατάσταση (απορρίμματα, εργαλεία, ικριώματα, 
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μηχανήματα, πλεονάζοντα υλικά, χρήσιμα ή άχρηστα, προσωρινές 

εγκαταστάσεις μηχανημάτων, πάσης φύσεως υλικά, άλλα μηχανήματα, κ.λπ.) 

και ο χώρος του εργοταξίου να αποκατασταθεί και να επανέλθει το φυσικό 

τοπίο στην πρότερή του κατάσταση. 

 

Όσον αφορά την ασφάλεια και την υγιεινή του ανθρώπινου προσωπικού : 
 

22. Για τις ανάγκες του προσωπικού του εργοταξίου, να χρησιμοποιηθούν χημικές 

τουαλέτες για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσουν οι εργασίες κατασκευής του 

έργου, η εκκένωση των οποίων να γίνεται σε εγκατάσταση επεξεργασίας 

λυμάτων. 

23. Οι εργασίες κατασκευής να γίνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις για την υγιεινή 

και ασφάλεια των εργαζομένων και να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας. 

 

Όσον αφορά το θόρυβο : 
 
 

24. Να τηρούνται σχολαστικά όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία, περί 

εργοταξιακού θορύβου (ΚΥΑ 56206/1613/31-7-86, ΚΥΑ 765/14-1-91,ΚΥΑ 

69001/1921/88, ΚΥΑ37393/2028/2003, Αστυνομική Διάταξη 3/96, 

Π.Δ.1180/81). 

25. Να απαγορευθεί η παραμονή στον χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση  

μηχανημάτων χωρίς πιστοποιητικό  έγκρισης τύπου Ε.Ο.Κ περί θορύβου 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία (ΚΥΑ 69001/1921/1988, 

ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β΄/1-10-2003).[i] 

26. Η μέση ενεργειακή στάθμη θορύβου κατά τη λειτουργία του εργοταξίου 

ορίζεται να είναι ≤65 dB(A) του δείκτη Leq/12ωρο. 

27.  Ο εξοπλισμός της εγκατάστασης των υποσταθμών (μετασχηματιστές, 

πυκνωτές, κ.λπ.), να πληρούν τις προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις της 

ισχύουσας νομοθεσίας, ιδίως δε σε ότι αφορά τη χρήση ουσιών που υπόκεινται 

σε ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις, όπως : π.χ. PCBs. 

 

Όσον αφορά τα στερεά απόβλητα: 
 

28. Τα υπολείμματα μετάλλων να διατίθενται για ανακύκλωση ή να πωλούνται σε 

εμπόρους Scrap. 

29. Απαγορεύεται η απόρριψη και διασπορά στερεών επί εδάφους των γύρω 

εκτάσεων.  Θα πρέπει να συλλέγονται και να υπόκεινται σε διαχείριση και 

διάθεση σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην ΚΥΑ 71650/3035 (ΦΕΚ 

655/Β/85). [i] 

 

Όσον αφορά τα αέρια απόβλητα - σωματιδιακούς ρύπους -  οσμηρές ουσίες: 
 

30. Να απαγορεύεται η κάθε είδους και μορφή καύσης υλικών όπως : (ελαστικά, 

πλαστικά, ελαιολιπαντικά ή λάδια, κλπ.). 
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31. Η ρύθμιση των κινητήρων πρέπει να είναι τέτοια ώστε η εκπομπή αερίων και 

σωματιδιακών ρύπων να μην υπερβαίνει τις τιμές της Υ.Α.28342/2447 (4gr 

CO/KWh, 1,1gr VOC/KWh, 7gr NOx/KWh, 0,15gr σωματιδίων/KWh) που αφορά 

τα μέτρα για τον περιορισμό της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων 

από κινητήρες DIESEL προοριζόμενους να τοποθετηθούν σε οχήματα προς 

συμμόρφωση με την οδηγία 88/77/ΕΟΚ, και 91/542/ΕΟΚ εναρμονισμένη με το 

(ΦΕΚ 536/25-8-92) [i] που ισχύουν. 

 

Όσον αφορά τα υγρά απόβλητα: 
 

32. Απαγορεύεται η απόρριψη και διασπορά υγρών αποβλήτων, ελαίων  και 

παλαιών ορυκτελαίων επί εδάφους των γύρω εκτάσεων. Τα μεταχειρισμένα 

υγρά απόβλητα, εάν υπάρξουν, θα πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά δοχεία και 

να υπόκεινται σε διαχείριση και διάθεση σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται 

στην Κ.Υ.Α. 71650/3035 (ΦΕΚ 655/Β/85) [i]. 

33. Να γίνεται χρήση προσροφητικών/απορροφητικών υλικών όπως άμμου, 

ροκανιδιού ή ειδικού γεωϋφάσματος, για την αντιμετώπιση διαρροής καυσίμων 

ή ελαίων από τυχαία γεγονότα, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος διασποράς. 

34. Να γίνεται η άμεση αντικατάστασή των προσροφητικών/απορροφητικών υλικών 

σε περίπτωση διαπίστωσης αυξημένης προσροφητικής  υγρασίας. 

35. Τα χρησιμοποιούμενα ρυπασμένα προσροφητικά/απορροφητικά υλικά να 

συλλέγονται σε ειδικούς κάδους και η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία. 

 

Όσον αφορά την πυροπροστασία: 
 

36. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση 

πυρκαγιάς κατά τη λειτουργία των μηχανημάτων, συνεργείων κ.λπ. και ώστε 

να  ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος μετάδοσής της σε παρακείμενες περιοχές. 

 

Όσον αφορά γενικότερα μέτρα κατά τη φάση κατασκευής του σταθμού : 
 

37. Η δημιουργία φυτοφράχτη στην περίμετρο του γηπέδου προτείνεται για την 

αντιμετώπιση της οπτικής όχλησης, τον περιορισμό τυχόν οσμών, τον 

περιορισμό του θορύβου και της καλύτερης ενσωμάτωσης του έργου στο 

φυσικό περιβάλλον. Ο φυτοφράχτης θα αναπτυχθεί εσωτερικά της περίφραξης 

και θα λαμβάνονται υπόψη τα θέματα ασφαλείας, πυροπροστασίας και 

ασφαλούς εισόδου - εξόδου των οχημάτων στον περιβάλλοντα χώρο. 

38. Τα έργα μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας από το σταθμό παραγωγής μέχρι 

το δίκτυο της Δ.Ε.Η να κατασκευαστούν σύμφωνα με τις υποδείξεις του 

αρμόδιου διαχειριστή. 
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39. Οποιεσδήποτε δομικές κατασκευές υποδομών να είναι εναρμονισμένες με την 

αρχιτεκτονική φυσιογνωμία της περιοχής. 

40. Να εκτελεστούν όλα τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα και έργα ανάσχεσης 

της διάβρωσης, ώστε να μην υπάρξει αλλοίωση του τοπίου. 

41. Μετά το πέρας των εργασιών ο χώρος να αποκατασταθεί και να δοθεί ιδιαίτερη 

έμφαση στην επαναφορά στη φυσική αρχική του κατάσταση. 

42. Ο χώρος του εργοταξίου πρέπει να διατηρείται σε καθαρή και κατάλληλη για 

εργασία κατάσταση, καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 

43. Κάθε είδους απορρίμματα ή άχρηστα υλικά θα πρέπει να συλλέγονται και να 

απομακρύνονται από το χώρο του έργου καθημερινά. Η διάθεσή τους θα πρέπει 

να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

12.7.2 Φάση λειτουργίας έργου. 

 

Όσον αφορά το μηχανολογικό εξοπλισμό : 
 

44.Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να είναι τοποθετημένος σε ηχομονωμένα 

container. 

45.Ο εξοπλισμός του σταθμού να είναι εφοδιασμένος με τα απαραίτητα όργανα και 

συστήματα αυτοματισμού για τον συνεχή έλεγχο και την προστασία του. 

46.Απαγορεύεται η χρήση ψυκτικών ελαίων με PCB΄s άνω των 50ppm στους 

μετασχηματιστές και πυκνωτές του υποσταθμού Μέσης Τάσης της 

εγκατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α.7589/731/2000 (ΦΕΚ 

514Β/2000).[i] Η εταιρεία οφείλει να τηρεί αρχείο με τεχνικά χαρακτηριστικά του 

εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί στον υποσταθμό. 

47.Να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία, έλεγχος - συντήρηση των 

συστημάτων αυτοματισμού και των υπαρχόντων ηλεκτρονικών αισθητηρίων. 

48.Ο απορριπτόμενος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, κατά τις εργασίες 

λειτουργίας, συντήρησης, όπως και κατά την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής 

του, να εντάσσεται συνεχώς σε σύστημα διαχείρισης, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία (ΚΥΑ Αρ. Η.Π. 50910/2727, (ΦΕΚ 1909/Β/03) [i], Νόμος 2939/2001, 

Π.Δ.117/5-3-2004) για ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. 

49.Να σημανθούν κατάλληλα τα σημεία της εγκατάστασης που πιθανόν 

εγκυμονούν κινδύνους (μετασχηματιστές, πεδία και αγωγούς μέσης και χαμηλής 

τάσης κ.λπ.). 

50.Να γίνεται τακτική συντήρηση στα αντιρρυπαντικά συστήματα και να υπάρχουν 

διαθέσιμα στην εγκατάσταση τα απαραίτητα ανταλλακτικά σε επάρκεια. 
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Όσον αφορά το θόρυβο : 
 

51.Να ληφθούν τα κατάλληλα ηχομονωτικά και αντικραδασμικά μέτρα, ώστε να 

τηρείται το επιτρεπόμενο όριο θορύβου, σύμφωνα με την ενότητα (10.9) της 

παρούσας. Προς τούτο, τα θορυβώδη μηχανήματα να λειτουργούν σε κλειστούς 

χώρους και εφόσον απαιτείται, οι χώροι να φέρουν κατάλληλα ηχομονωτικά 

τοιχώματα και ηχοπαγίδες. 

52.Τα όρια θορύβου να μην υπερβαίνουν τις οριζόμενες από το Π.Δ.1180/81 (ΦΕΚ 

293/Α/6-10-1981), [i] τιμές. Μέγιστη επιτρεπόμενη στάθμη θορύβου 55 dB 

μετρούμενη στα όρια του γηπέδου. 

53.Να διενεργούνται τακτικές μετρήσεις θορύβου σύμφωνα με πρότυπες μεθόδους 

και τα αποτελέσματα να καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο θεωρημένο από την 

αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Υπηρεσίας, το οποίο να είναι 

διαθέσιμο προς έλεγχο σε κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

54.Διαπιστωθείσα υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου θορύβου στα όρια του 

γηπέδου του σταθμού να επιφέρει τη λήψη συμπληρωματικών αντιθορυβικών 

μέτρων στα επιμέρους τμήματα του σταθμού. 

 

Όσον αφορά τα υγρά απόβλητα: 
 

55.Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση ανεπεξέργαστων ή ανεπαρκώς 

επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον (έδαφος, υπέδαφος ή 

αποδέκτη υγρών αποβλήτων). 

56.Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων να γίνεται σύμφωνα με τη 

διαδικασία που προβλέπεται στην ΚΥΑ 98012/2001/96 (ΦΕΚ 40/Β), [i] μη 

επιτρεπόμενης της ανεξέλεγκτης απόρριψής τους στο περιβάλλον ή ανάμιξή 

τους μαζί με τα λοιπά απόβλητα του σταθμού. 

57.Μη επιβαρυμένα όμβρια και νερά πυρόσβεσης δύνανται να αποβάλλονται 

κατευθείαν σε επιφανειακό αποδέκτη μέσω παρακαμπτήριων αγωγών. 

58.Να λαμβάνεται μέριμνα για την κατά το δυνατόν ανακύκλωση νερού και την 

ελαχιστοποίηση των αναγκών σε νερό. 

59.Σε περίπτωση που εξαιτίας αστοχίας του εξοπλισμού υπάρξει διαρροή ελαίου ή 

εργαζόμενου ρευστού, αυτό θα πρέπει να συλλέγεται με κατάλληλα 

προσροφητικά/ απορροφητικά υλικά και στη συνέχεια να προωθείται σε 

αδειοδοτημένους αποδέκτες, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένων εταιριών. 

 

Όσον αφορά τα στερεά απόβλητα: 
 

60.Αστικά λύματα του προσωπικού του σταθμού να διατίθενται στις εγκαταστάσεις 

Επεξεργασίας Λυμάτων της Π.Ε. Λάρισας 
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61.Τα στερεά απόβλητα (απορρίμματα οικιακού τύπου) του απασχολούμενου 

προσωπικού ή των συνεργείων συντήρησης να συγκεντρώνονται σε σακούλες 

και να τοποθετούνται στους κάδους απορριμμάτων για την αποκομιδή τους από 

το φορέα διαχείρισης (Δήμος). 

62.Τα στερεά απόβλητα να προσομοιάζονται σε οικιακού τύπου να 

συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένους χώρους και να αποκομίζονται περιοδικά 

από αδειούχο συλλογέα/ μεταφορέα.  

 

Όσον αφορά τα αέρια απόβλητα - σωματιδιακούς ρύπους -  οσμηρές ουσίες: 
 

63.Η καύση να ρυθμίζεται έτσι ώστε να τηρούνται οι οριακές τιμές εκπομπής 

ατμοσφαιρικών ρύπων ανεξάρτητα από την ποιότητα του καταναλισκόμενου 

καυσίμου. 

64.Να παρακολουθείται επιμελώς η καλή λειτουργία της μονάδας έτσι ώστε να 

τηρούνται οι θεσμοθετημένες οριακές τιμές εκπομπής ατμοσφαιρικών ρύπων 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας (ΦΕΚ 1107/Β/27-03-2018, 

ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΜΕΡΟΣ 2 – ΠΙΝΑΚΑΣ 2). 

65.Να μετρώνται σύμφωνα με τις πρότυπες μεθόδους του ΕΛΟΤ στοιχεία των προς 

απόρριψη στην ατμόσφαιρα εκπομπών αέριων ρύπων. Οι ρύποι και οι 

παράμετροι που θα πρέπει να μετρούνται συνεχώς είναι : (O2, CO, CO2, NOX, 

SOx, P/Μ), με πλήρες σύστημα αισθητήρων (διάταξη δειγματοληψίας, μεταφοράς 

και επεξεργασίας του αέριου δείγματος καθώς και από αναλυτές αερίων σε 

πραγματικό χρόνο), και να παρακολουθούνται και να καταγράφονται τα 

αποτελέσματα των μετρήσεων σε σχετικό ημερολόγιο το οποίο να είναι 

διαθέσιμο προς κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, όπως 

αναλύθηκε στην ενότητα 11.2.2. της παρούσας. Το σύνολο της δαπάνης για 

την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού και τη δημιουργία 

της απαραίτητης υποδομής βαρύνει αποκλειστικά τον Κύριο της εγκατάστασης. 

66.Να γίνεται τακτική συντήρηση στα συστήματα κατακράτησης σωματιδίων και να 

υπάρχουν τα απαραίτητα ανταλλακτικά σε επάρκεια. Η συντήρηση των 

συστημάτων αντιρρύπανσης και αντικατάστασης των φίλτρων απομάκρυνσης 

σκόνης να γίνονται στους χρόνους που προβλέπονται από την κατασκευάστρια 

εταιρεία τους. 

67.Απαγορεύεται η καύση και η ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών αποβλήτων στο 

έδαφος, στο υπέδαφος ή στον αποδέκτη υγρών αποβλήτων. 

68.Θα πρέπει να εγκατασταθεί κατάλληλο σύστημα εξαερισμού στους κλειστούς 

χώρους προκειμένου να ανανεώνεται ο αέρας των οικίσκων, ώστε να 

εξαλείφεται οποιοδήποτε φαινόμενο τυχόν σκόνης ή οσμών ή αναθυμιάσεων και 

να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγιεινή των εργαζομένων. 
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Όσον αφορά την πυροπροστασία: 
 

69.Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πυρασφάλεια και την 

πυροπροστασία της εγκατάστασης, σύμφωνα με τις υποδείξεις της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

70.Εξωτερικά της περίφραξης να γίνεται καθαρισμός της ζώνης σε τακτά χρονικά 

διαστήματα και με ευθύνη του φορέα της δραστηριότητας ώστε να διατηρείται  

αντιπυρική ζώνη τουλάχιστον 2 μέτρων, απαλλαγμένη από ξερή βλάστηση και 

σκουπίδια για τον περιορισμό διάδοσης πυρκαγιάς σε παρακείμενες εκτάσεις, σε 

περίπτωση ατυχήματος πυρκαγιάς. 

71.Να εγκατασταθεί αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης στο χώρο αποθήκευσης της α΄ 

ύλης και στη γραμμή μεταφοράς βιορευστού. 

 

Όσον αφορά την ασφάλεια και την υγιεινή του ανθρώπινου προσωπικού : 
 

72.Να τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα προληπτικά μέτρα για την υγιεινή και την 

ασφάλεια των εργαζομένων και των επισκεπτών σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. 

 

Όσον αφορά γενικότερα μέτρα κατά τη φάση λειτουργίας του σταθμού : 
 

73.Ο σταθμός να είναι περιφραγμένος και να φέρει είσοδο για την ασφαλή 

απομόνωση ανθρώπων και ζώων. 

74.Η διακίνηση και αποθήκευση οποιωνδήποτε άλλων πρώτων υλών και 

πρόσθετων υλικών, θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα 

μέτρα ασφαλείας των κείμενων διατάξεων. 

75.Να λαμβάνεται μέριμνα για τον περιορισμό της τυχόν προκαλούμενης σχετικής 

αισθητικής υποβάθμισης και ρύπανσης του εδάφους. 

76.Για όλες τις χημικές ουσίες, που θα διακινούνται, θα αποθηκεύονται και θα 

χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση, είτε καθαρές, είτε σε μίγματα με άλλες 

ενώσεις, να υπάρχουν αρχειοθετημένα και μεταφρασμένα στην Ελληνική 

γλώσσα τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Υλικών (Material Safety Data 

Sheets) στην πλέον ενημερωμένη έκδοσή τους. Να τηρούνται τα μέτρα 

ασφαλείας που αναφέρονται σε αυτά. 

77.Ο χώρος του υποσταθμού (Υ/Σ) να είναι σύμφωνος με τα όρια ασφαλείας που 

επιβάλλονται από τους κανονισμούς ασφαλούς λειτουργίας της εγκατάστασης. 

78.Τα μεταχειρισμένα έλαια του Μ/Σ του υποσταθμού ανύψωσης τάσης (Υ/Σ), 

εφόσον δε χρησιμοποιούνται Μ/Σ ξηρού τύπου, το διαθερμικό έλαιο και το 

εργαζόμενο οργανικό ρευστό της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής να συλλέγονται 

και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικά στεγανά δοχεία. Κάτω από τις 

δεξαμενές αποθήκευσης του καθαρού και του χρησιμοποιούμενου ελαίου θα 
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πρέπει να υπάρχουν συλλεκτήριες λεκάνες, ίσης περιεκτικότητας με τις 

αντίστοιχες δεξαμενές για την αποφυγή διαρροών ελαίου προς το έδαφος.  

79.Δε θα πραγματοποιείται αποθήκευση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σε 

συσσωρευτές, αλλά η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια να διοχετεύεται στο 

δίκτυο της Δ.Ε.Η. 

80.Οι ακάλυπτοι χώροι κοντά στα μηχανήματα να μη χρησιμοποιούνται για 

απόθεση, ή για αποθήκευση πρώτων υλών, υλικών συντήρησης κ.λπ. 

81.Οι εργασίες συντήρησης να μην γίνονται κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. 

82.Να λαμβάνεται μέριμνα και να πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες εργασίες 

(πότισμα, λίπανση, κ.λπ.), εντός των ορίων του γηπέδου του σταθμού, για τη 

συντήρηση και ανάπτυξη των φυτών που θα φυτευτούν στα πλαίσια των 

εργασιών διαμόρφωσης και φυτεύσεων που θα πραγματοποιηθούν. Φυτά που 

χαλάνε να αντικαθίστανται με νέα. 

83.Να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα 

προστασίας περιβάλλοντος, όπου αυτά επιβάλλονται. 

84.Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει αναλυτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση 

έκτακτων περιστατικών με τα στοιχεία των υπευθύνων ανά ενέργεια, το οποίο 

θα πρέπει να είναι διαθέσιμο και προσβάσιμο από το προσωπικό.  

85.Στο χώρο να υπάρχουν σε επάρκεια μέσα χημικής εξουδετέρωσης (πριονίδι ή 

άμμο με ασβέστη) των τυχόν διαρρεόντων ηλεκτρολυτών, υγρών. Το μίγμα να 

συλλέγεται και να αποθηκεύεται σε στεγανά βαρέλια με κάλυμμα και να 

διαχειρίζεται ως επικίνδυνο απόβλητο από αδειοδοτημένο διαχειριστή. 

 

12.7.3 Παύση λειτουργίας έργου – Φάση αποκατάστασης. 
 

86.Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας του σταθμού ή μέρους αυτού να 

αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής του και να επανέλθει στην αρχική χρήση. 

Ο εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν και σε κάθε περίπτωση να 

διατεθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

87.Το κόστος της απεγκατάστασης του εξοπλισμού και της απομάκρυνσης από το 

χώρο εγκατάστασης - σε περίπτωση παύσης της δραστηριότητας - θα γίνει με 

ευθύνη του κύριου του έργου, τον οποίο και θα βαρύνει αποκλειστικά. 
 

Κατά τα λοιπά, στη φάση αποκατάστασης, ισχύουν όλοι οι προαναφερόμενοι 

περιβαλλοντικοί όροι και περιορισμοί όπως αυτοί αναλύθηκαν στη φάση κατασκευής, 

οι οποίοι θα διασφαλίσουν την  αποτελεσματικότερη προστασία του ανθρωπογενούς 

και φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής τoυ έργου, κατά τις εργασίες απομάκρυνσης 

όλων των υπόγειων και υπέργειων προσθηκών του σταθμού και την αποκατάσταση 

του χώρου στην πρότερή του μορφή. 
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13 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

13.1 Εξειδικευμένες μελέτες 
 

 Δεν έχει προκύψει  μέχρι δεδομένης στιγμής, καμία Ειδική Μελέτη ούτε έχει 

εκπονηθεί με πρωτοβουλία του φορέα υλοποίησης .  

 

13.2 Προβλήματα εκπόνησης και τρόποι που επιλύθηκαν 
 

Σε γενικές γραμμές δεν προέκυψαν δυσκολίες κατά την εκπόνηση της Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου. 

Η περιοχή μελέτης δεν έχει κάποια ιδιαίτερα ενδιαιτήματα. Η θέση του γηπέδου 

ικανοποιεί τις δεσμεύσεις του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου, ενώ πλησίον του 

γηπέδου δεν υπάρχουν, εγκαταστάσεις ή άλλα έργα, τα οποία ενδέχεται να 

επηρεαστούν από τη λειτουργία του έργου. 

 

 

 

14 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ. 
 

Στη συνέχεια ακολουθούν αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες με την παρουσίαση 

της υφιστάμενης κατάστασης του χώρου του γηπέδου εγκατάστασης του έργου.   

 

 
Φωτογραφία Νο 1: Απεικόνιση βόρειας πλευράς γηπέδου 
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Φωτογραφία Νο 2: Απεικόνιση δυτικής-νοτιοδυτικής πλευράς γηπέδου 
 

 

 

Φωτογραφία Νο 3: Απεικόνιση ανατολικής-νοτιοανατολικής πλευράς γηπέδου 
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15.5 Χάρτης χρήσεων και κάλυψης γης  

15.6.1  Τοπογραφικό διάγραμμα έργου 
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15.1:   Χάρτης προσανατολισμού 

  



Φορέας 
υλοποίησης 
έργου :

Έργο :

Θέση :

Θέμα Αριθμός Σχεδίου

ΧΑΡΤΗΣ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 15.1

Κλίμακα : 

Υπογραφή - Σφραγίδα

1:100.000IΑΝOYΑΡIΟΣ  2019

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: 
ΜΑΛΙΑΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΙΧΑΗΛ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Xρόνος :

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
"ΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 400,0 kWe 
ΜΕ ΚΑΥΣΗ ΒΙΟΡΕΥΣΤΩΝ"

ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 

ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΧΑΡΤΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΩΝ

ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ

ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ 1, (ΕΟ1) - ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ 
ΑΘΗΝΩΝ - ΘΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ 1 (ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ Ε75
ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ

ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 

ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

EO1

 ΠΗΝΕΙΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ

ΣΙΔΗΡ/ΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - 
ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ   

ΟΡΙΑ ΖΩΝΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ "ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΣ 
ΟΛΥΜΠΟΣ (ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΠΥΘΕΙΟ, ΟΛΟΣΣΩΝ, 
ΓΟΝΝΟΙ, ΛΕΙΜΩΝΗ) (ΦΕΚ 317/Β/24.06.1987)

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΓΗΠΕΔΟΥ
 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΕΓΣΑ 87

Χ Y

"ΓΚΟΤΖΙΑ ΜΠΑΓΛΑΡ"   Δ/Ε ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ,
ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ, Π/Ε ΛΑΡΙΣΑΣ

Α1

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΟΝΝΩΝ

A1 371649.02 4407263.13

A2 371541.16 4407219.93

A3 371561.34 4407155.35

A4 371675.02 4407198.05
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15.2 :  Χάρτης  περιοχής μελέτης 

  



Yπόμνημα Χάρτη

Θέση εγκατάστασης 

Περιοχή μελέτης R=1.000 m

Ευρύτερη περιοχη μελέτης R=2.000 m

Γειτονικοί Οικισμοί

Φορέας 
υλοποίησης 
έργου :

Έργο :

Θέση :

Θέμα Αριθμός Σχεδίου

ΧΑΡΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 15.2

Κλίμακα : 

Υπογραφή - Σφραγίδα

1:25.000

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: 
ΜΑΛΙΑΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΙΧΑΗΛ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Xρόνος :

Προστατευόμενες Περιοχές - Natura2000

IΑΝOYΑΡIΟΣ  2019

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
"ΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 400,0 kWe 
ΜΕ ΚΑΥΣΗ ΒΙΟΡΕΥΣΤΩΝ"

ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 

ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

"ΓΚΟΤΖΙΑ ΜΠΑΓΛΑΡ"   Δ/Ε ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ,
ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ, Π/Ε ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΓΗΠΕΔΟΥ
 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΕΓΣΑ 87

Χ Y

A1 371649.02 4407263.13

A2 371541.16 4407219.93

A3 371561.34 4407155.35

A4 371675.02 4407198.05
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15.3:   Χάρτης εναλλακτικών λύσεων 

  



Yπόμνημα Χάρτη

  Θέση έργου

Πεδίο ενδιαφέροντος

Εναλλακτική λύση , Περιοχή ΑA
B
Γ

Εναλλακτική λύση , Περιοχή B

Εναλλακτική λύση , Περιοχή Γ

Φορέας 
υλοποίησης 
έργου :

Έργο :

Θέση :

Θέμα Αριθμός Σχεδίου

ΧΑΡΤΗΣ
 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 15.3

Κλίμακα :

Υπογραφή - Σφραγίδα

1:25.000

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: 
ΜΑΛΙΑΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΙΧΑΗΛ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Xρόνος :

Όρια οικισμών

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣEΩΝ

Οι περιοχές Α και Γ απορρίφθηκαν διότι :
1. Ανήκουν ως επί το πλείστον σε ημιορεινές δυσπρόσιτες και βραχώδεις περιοχές.

Οι περιοχές Β και Δ απορρίφθηκαν λόγω :
2. Αδυναμίας εύρεσης κατάλληλης έκτασης είτε λόγω απροθυμίας των
ιδιοκτητών για αγορά ή μίσθωση είτε λόγω υψηλών οικονομικών απαιτήσεων τους 
για την εγκατάσταση του έργου καθιστώντας το έργο μη βιώσιμο.
3. Μη ικανοποίησης των προϋποθέσεων και των περιορισμών που απαιτούνται
απο την κείμενη νομοθεσία (αποστάσεις απο οικισμούς, ζώνες αρχαιολογικών 
χώρων, δασικά τμήματα, ποτάμια, συγκοινωνιακοί άξονες, δίκτυα υποδομών κλπ.)
4. Ελλιπούς υποδομής οδικού δικτύου και δικτύου διανομής Μ.Τ. σε αντίθεση με
την περίπτωση του προτεινόμενου γηπέδου όπου συνορεύει με υφιστάμενο 
αγροτικό δρόμο και πλησίον των ορίων του διέρχεται δίκτυο Μ.Τ, με αποτέλεσμα 
να απαιτούνταν εκτενή έργα για τη πρόσβαση και τη διασύνδεση, γεγονός που θα 
επιβάρυνε το συνολικό κόστος καθώς και τις όποιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
θα προέκυπταν απο την κατασκευή των απαιτούμενων έργων υποδομής.

Natura2000 - GR1240008

Εναλλακτική λύση , Περιοχή ΔΔ

Πηνειός Ποταμός

Όρια ζώνης Αρχαιολογικού χώρου 
"Θεσσαλικός Όλυμπος (αρχαιές 
πόλεις Πύθειο, Ολοσσών, Γόννοι, 
Λειμώνη)" (ΦΕΚ 317/Β/24.06.1987 

IΑΝOYΑΡIΟΣ  2019

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
"ΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 400,0 kWe 
ΜΕ ΚΑΥΣΗ ΒΙΟΡΕΥΣΤΩΝ"

ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 

ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

"ΓΚΟΤΖΙΑ ΜΠΑΓΛΑΡ"   Δ/Ε ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ,
ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ, Π/Ε ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΓΗΠΕΔΟΥ
 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΕΓΣΑ 87

Χ Y

A1 371649.02 4407263.13

A2 371541.16 4407219.93

A3 371561.34 4407155.35

A4 371675.02 4407198.05
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15.4 :  Γεωλογικός χάρτης  (Δεν απαιτείται) 
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15.5:  Χάρτης χρήσεων και κάλυψης γης 

  



ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΧΑΡΤΗ

ΘΕΣΗ  ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ R=1000 m

ΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 

ΓΗΠΕΔΟ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ

ΧΑΡΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ 
Φορέας 
υλοποίησης 
έργου :

Έργο :

Θέση :

Θέμα

Αριθμός Σχεδίου

ΧΑΡΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ 
& ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΗΣ

15.5
Κλίμακα :

Υπογραφή - Σφραγίδα

1:10.000

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Xρόνος :

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: 
ΜΑΛΙΑΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΙΧΑΗΛ

IΑΝOYΑΡIΟΣ  2019

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
"ΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 400,0 kWe 
ΜΕ ΚΑΥΣΗ ΒΙΟΡΕΥΣΤΩΝ"

ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 

"ΓΚΟΤΖΙΑ ΜΠΑΓΛΑΡ"   Δ/Ε ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ,
ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ, Π/Ε ΛΑΡΙΣΑΣ

ΜΑΝΤΡΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΤΩΝ (Σ.Ε.Α.)

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΓΗΠΕΔΟΥ
 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΕΓΣΑ 87

Χ Y

A1 371649.02 4407263.13

A2 371541.16 4407219.93

A3 371561.34 4407155.35

A4 371675.02 4407198.05
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15.6.1 :  Τοπογραφικό διάγραμμα έργου 

  



ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΚΛΙΜΑΚΑ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ :

15.6.1.
1:500

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Υπογραφή - Σφραγίδα Φορέας υλοποίησης έργου

ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Αγρ
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ς ∆ρ
όμος
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Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ 
ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Oι συντεταγμένες που αναφέρονται στο Τοπογραφικό ∆ιάγραμμα είναι στο 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ' 87).
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15.6.2 :  Κάτοψη Η/Μ εγκαταστάσεων 

  



 1

2

3

4

5

Α/Α

6

7

8

XΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑ
    ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 

ΚΛΙΜΑΚΑ : 

2,
12

15

ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

∆

N

Β

A

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ Γ
 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Χ Y

A1 371649.02 4407263.13

A2 371541.16 4407219.93

A3 371561.34 4407155.35

A4 371675.02 4407198.05
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15.7 :   Χάρτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργου 



ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΧΑΡΤΗ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

 51 dB(A)

 45 dB(A)

 41.5 dB(A)

39 dB(A)

ΧΑΡΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 15.7

Φορέας 
υλοποίησης 
έργου :

Έργο :

Θέση :

Θέμα Αριθμός Σχεδίου

Κλίμακα :

Υπογραφή - Σφραγίδα

1:1.000IΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: 
ΜΑΛΙΑΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΙΧΑΗΛ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Xρόνος :

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΧΗΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 
ΑΕΡΙΟΥ ΡΥΠΟΥ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ
ΠΕΡΙΕΚΤ. 15% κ.ο Ο2

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΑΝΩΤΕΡΑ 
ΟΡΙΑ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ

NOx

SO2

PM

460,817 mg/Nm3

   2,303  mg/Nm3

  10,351 mg/Nm3

46,082 mg/Nm3

2,303 mg/Nm3

1,036 mg/Nm3

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ ΠΥΡΟΛΥΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΥ (pyrolysis oil)

ΧΗΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 
ΑΕΡΙΟΥ ΡΥΠΟΥ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ
ΠΕΡΙΕΚΤ. 15% κ.ο Ο2

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΑΝΩΤΕΡΑ 
ΟΡΙΑ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ ΠΕΡΙΕΚΤ. 
15% κ.ο Ο2 ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ SCR & ΦΙΛΤΡΩΝ

NOx

SO2

PM

554,156  mg/Nm3 225 mg/Nm3

120 mg/Nm3

20 mg/Nm3

0,901 mg/Nm3

  37,344 mg/Nm3

55,416 mg/Nm3

     0,901 mg/Nm3

 3,734 mg/Nm3

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ ΦΥΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΥ (Vegetable Oil)

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ ΠΕΡΙΕΚΤ. 
15% κ.ο Ο2 ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ SCR & ΦΙΛΤΡΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
"ΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 400,0 kWe 
ΜΕ ΚΑΥΣΗ ΒΙΟΡΕΥΣΤΩΝ"

KEΡΑΜΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ  

ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

"ΓΚΟΤΖΙΑ ΜΠΑΓΛΑΡ"   Δ/Ε ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ,
ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ, Π/Ε ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΓΗΠΕΔΟΥ
 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΕΓΣΑ 87

Χ Y

A1 371649.02 4407263.13

A2 371541.16 4407219.93

A3 371561.34 4407155.35

A4 371675.02 4407198.05

ΙΣΟΘΟΡΥΒΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ

225 mg/Nm3

120 mg/Nm3

20 mg/Nm3
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15.8 :  Χάρτης Προγράμματος παρακολούθησης 

  



ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΧΑΡΤΗ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ AEΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΘΟΡΥΒΟΥ

15.8

Φορέας 
υλοποίησης 
έργου :

Έργο :

Θέση :

Θέμα Αριθμός Σχεδίου

Κλίμακα :

Υπογραφή - Σφραγίδα

1:1.000

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: 
ΜΑΛΙΑΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΙΧΑΗΛ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Xρόνος :

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
"ΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 400,0 kWe 
ΜΕ ΚΑΥΣΗ ΒΙΟΡΕΥΣΤΩΝ"

"ΓΚΟΤΖΙΑ ΜΠΑΓΛΑΡ"   Δ/Ε ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ,
ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ, Π/Ε ΛΑΡΙΣΑΣ

IΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

KEΡΑΜΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ  

ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΓΗΠΕΔΟΥ
 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΕΓΣΑ 87

Χ Y

A1 371649.02 4407263.13

A2 371541.16 4407219.93

A3 371561.34 4407155.35

A4 371675.02 4407198.05
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16. Παραρτήματα 
 

 

Στις σελίδες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα κάτωθι  Παραρτήματα: 

 

 Παράρτημα Ι  : Μελετητικό πτυχίο και Υπεύθυνη δήλωση του Μελετητή. 

 

 Παράρτημα ΙΙ : Έγγραφα αρμοδίων Υπηρεσιών. 

 
 Παράρτημα ΙΙΙ : Βιβλιογραφία – Πηγές.  

 
 Παράρτημα ΙV : Τεχνικά φυλλάδια (προσπέκτους) Η/Μ εξοπλισμού. 

 
 Παράρτημα V:  

 α. Νομιμοποιητικά έγγραφα φορέα υλοποίησης έργου. 

     β. Νομιμοποιητικά έγγραφα ακινήτου  

 

 Παράρτημα VΙ :  

Πιστοποιητικά αειφορίας πιστοποιημένων εταιρειών παραγωγής -   

διακίνησης βιοκαυσίμων & βιορευστών. 

 
 Παράρτημα VΙΙ : Συμπληρωματικά ενημερωτικά έντυπα μελέτης. 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι 

 

 

Μελετητικό πτυχίο και Υπεύθυνη δήλωση του Μελετητή 
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ΠΤΥΧΙΟ ΜΕΛΕΤΗΤΗ
ΠΔ Ι38/2009 / Ν.3316/2005

ΑΡ. ΜΗΤΡΩοΥ:

Α.Φ.Μ.:

Δ.Ο.Υ.:

25615

078261513

ΡοΔοΥ

ΕΠΩΝΥΜο:

οΝοΜΑ:

οΝοΜΑΙΙΑΤΡοΣ:

ΕΙΔΙΚοΤΙ{ΤΑ:

ΕΔΡΑ ΝΟΜοΣ:

ΕΠΑΓΓ. ΕΔΡΑ:

ΚΑΤοΙΚΙΑ:

ΜΑΛΙΑΚΚΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ

ΣΑΒΒΑΣ

Η^JΤοΣ ΜΗΧ/ΚοΣ

ΔΩΔ/ΝΙDοΥ

ΙΙΑΣΤΙΔΑ ΡοΔοΣ ΤΚ 85106

ΠΕΡΙΓΙΑΛΗΝΙ{Σ-ΚΡΕΜΑΣΤΗ 1 ΡοΔοΣ ΤΚ 85Ι04

Κ¶ΤΗτοΡΙΕΣ ΜΕß\ΕΤΩΝ

α. ΚΑΤΗΓοΡΙΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. .,....,..................9 ΤΑΞΗ

ΤΑΞΗ

Α

β. ΚΑΤΗΓοΡΙΑ ΥΠ,ΑΡΙΘ, 2º Α
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ιt ο"ριρ.* þυ στοιχεßιον που ττποβÜλλονται με αυτÞ τη &ιλιοση μπορεß να ελεγχθεß με βÜση το αρχεßο dιλλτονυπηρσκbγ (Üρθρο 8

παρ.4 Ν. l599/Ι986)

ΠΡοΣ{J} ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡιΒΑ^. & ΧΩΡιΚοΥ ΣΧΕΔιΑΣΜοΥ ΘΕΣΣΑΛιΑΣ

Ο - Η ¼νομα: ΝΙΚΟΛΑΟΣ _ ΜΙΧΑΗΛ Επþνυμο: ΜΑΛΙΑΚΚΑΣ

¼νομα και Επιßνυμο ΠατÝρα: ΣΑΒΒΑΣ ΠrΑΛΙΑΚΚΑΣ

¼νομα και Ετþνυμο ΙιßητÝραò: ΧΡΥΣΗ ΜΑΛΙΑΚΚΑ

Ημερομηνßα γÝwηση{2): ΕΝΝΕΑ ΝοΕΜΒΡιοΥ ΧιΛΙΑ ΕΝΝιΑΚοΣιΑ ΕΒΔολ,ΙΗΝτΑ ΕΝΑ ( 09/11ß1971)

Τüτοò ΓÝwησηò: ΡοΔοΣ

Αριθμüò Δελτßου Ταυτüτηταò: Μ.947815 Τηλ: 2241 09301 8

Τüτοò Κατοικßαò: ΚΡΕr\rΑΣΤΗ ΡοΔοΥ Οδüò: ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΝΗΣ Αριθ: 1 ΤΚ: 85104

Αο. Τηλεουοιοτýπου (Fαχ):
Δ,lνση Ηλεκτρ, Ταχυδρομεßου
iEmail): η mal ß aka§f;ι) gmail. οο τß

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(Üρθρο 8 Ν,15θθΙΙθ86}

Με ατομικÞ μου ευθýνη και γνωρßζονταò τιò κυρþσειò ('ξ που προβλÝπονταΙ απü τΙò δΙατÜξεΙò

τηò παρ. 6 του Üρθρου 22του Ν. 15θθ/ßθ86, δηλþνω üτι:

Α) Εßμαι κÜτοχοò μελετητικοý πτυχßου με Α.Μ. 25615, κατηγορßαò 27 το οποßο ΙσΧýει

απü 26ΙOθ Ι2α1 4 Ýωò 26Ι0θΙ2Ο24,

Η Ýδρα μου βρßσκεται στην Παστßδα Ρüδου, Τ.Κ, 85101 , Νομüò ΔωδεκανÞσου.

Δεν εμπßπτω στιò απαγορευτικÝò διατÜξειò του Üρθρου 3θ, παρ. 2 του Ν. 3316/05 για

τηγ απüκτηση τηò ιδιüτηταò του rýελετητÞ.

Β)

Γ)

Ημερομηνßα: 26 Ι 01 / 201θ

¸
λ

ν

(ι) Αγαγμßφετα, Ηrου ενδιαφφüβßýftΔftf¸ftßòλÞ Þ η Υπηρεσßα του δημüσιου τομÝα, του απευθýνεται η αßτηση.

ÝΗι*οΣ ΡοÜοΥ
κΕτ1 17Δ}ßλιòtf ΡαΔσt'

Βιβαιþνετοι το γνÞσιο ιηò υυαγραΡrι

:*;#Tjò"q&§"
κρq-*ηλζ \ηι Ι ιαα

Η ΥΓιΑ^/ΙΗΑüΣ

(2) ΑναγρÜφεται ολογρÜφωò.
isi «ο#üιοò εγ γγþσÝι τüυ üηιþγει ψευδÞ γεγονüτα Þ αρνεßται Þ αποκρýττει τα αληθινÜ με Ýγγραφη υπεýθυνη δÞλωση του Üρθρου 8 τιμωρεßΤαΙ

με φυτακισÞ ,ουλÜχ,αου ,ρþυ μÞυþυ. εßπ ü υταπιdò λυτþν των τò.qßεω1 σκüτευε να'τροþορßσει στον εαυτüν του Þ σε Üλλον περΙουσΙακü

bφþοò ρτÜττονταζ'τρßτον Þ σκοßτεΙυε να βλÜψα Üλλον, _τιμωρεßται με κÜθειρξη μÝχρι 10 ετþν.

19 εε ßßρßττωση þÝταρκüαò χþρου η üητþ"η συνεχßζÝταß στην τßσω üψη τηò και υτογρÜφεται ατü τον δηλοýντα Þ την δηλοýσα.

ΛΑοΣ - IιßΙχΑΗΛ

;},ΙιOγ ΦßΣ/ΝιχΗΣ
γ 75δ47



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ 

 

 

Εγκρίσεις και γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών 

 



 
 

                                                                                                            

 

 

 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

 

 

Το έργο διαθέτει :  

 

 την Υπ’ αριθ. Πρωτ. 7620/16-10-2017 βεβαίωση χρήσεων γης του 

τμήματος τοπογραφικών και πολεοδομικών εφαρμογών της αρμόδιας 

Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δ. Λαρισαίων. 

 

 Την Υπ’ αριθ. Πρωτ. 18182/30-01-2018 απόφαση της αρμόδιας 

Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Λάρισας  με 

συνημμένο το πρακτικό Νο 44/2017 της αρμόδιας επιτροπής 

Χωροταξίας και Περιβάλλοντος 

 

 την υπ’ Αρ. ΗΜ. 5173/27-06-2018 προσωρινή προσφορά όρων 

σύνδεσης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα, 

ονομαστικής ισχύος 400 ΚWe στη θέση «Γκοτζιά Μπαγλάρ» της Δ.Ε. 

Μακρυχωρίου, του Δήμου Τεμπών, της Π.Ε. Λάρισας.  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

















 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙΙ 

 

 

Βιβλιογραφία - Πηγές 

  



 
 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΗΓΕΣ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  

[1] Γ.Υ.Σ. Τοπογραφικοί και Γενικής Χρήσεως Χάρτες. Κλίμακες 1:50.000 και  1:5.000. 

[2] Κ.Α.Π.Ε. (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας). Εγχειρίδιο Ανανεώσιμων Πηγών 

 Ενέργειας – Ενέργεια από βιομάζα, Πρόγραμμα ALTENER, Αθήνα 1988. 

[3] Μαυρομμάτης, Γ. 1978. Χάρτης των βιοκλιματικών ορόφων της Ελλάδας και 

 βιοκλιματικός χάρτης της Ελλάδας. Υπουργείο Γεωργίας. 

[4] Β. & Κ. Παπαζάχου, Οι σεισμοί της Ελλάδας, 2003. 

[5] Β.Κ. Παπαζάχος, Δ.Μ. Μουντράκης, Δ.Μ. Παπαζάχος, Μ.Δ. Τρανός, Φ.Γ. 

 Καρακαίσης,Α.Σ. Σαββαϊδης, Τα ρήγματα που προκάλεσαν τους γνωστούς ισχυρούς 

σεισμούς στην Ελλάδα και τη γύρω περιοχή από τον 5° αιώνα π.Χ. μέχρι σήμερα, 

Πρακτικά 2ου Συνεδρίου Σελίδα 46 από 53  Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής 

Σεισμολογίας, 28-30 Νοεμβρίου 2001, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Θεσσαλονίκη, 17-

26, 2001. 

[6] Ο.Α.Σ.Π. (Οργανισμός Αντισεισμικού σχεδιασμού και Προστασίας) Ελληνικός 

 Αντισεισμικός Κανονισμός (Ε.Α.Κ.), 1999, Αθήνα. 

[7] Δ.Μ. Μουντράκης, Γεωλογία της Ελλάδας, Univ. StudioPress, Θεσ/νίκη, 1-207, 1987. 

[8] Θ. Δούτσος, Αρχές της Γεωτεκτονικής, Αθήνα 1987. 

[9] Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γενική Δ/νση Δασών και Δασικού 

 Περιβάλλοντος, Ίδρυμα Δασικών Ερευνών Αθηνών, Χάρτης βιοκλιματικών 

 ορόφων Ελλάδας, 1978, Αθήνα. 

[10] ΥΠΕΚΑ (2011). Βάση δεδομένων Natura 2000. 

[11] Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (2010). 

[12] Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Ο νέος κατάλογος των 196 σημαντικών  περιοχών για 

 τα πουλιά (2010). 

[13] Ε.Σ.Υ.Ε. Πληθυσμιακά στοιχεία απογραφής 20011, Κοινωνικο-οικονομικά  στοιχεία 

απογραφής 1991, 2001. 

[14] Ι.Γ.Μ.Ε. Γεωλογικά Στοιχεία Ελλάδας, 1999. 

[15] YΠ.Α.Π.ΕΝ. – Ειδική Γραμματεία Υδάτων, Εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών 

Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος  Θεσσαλίας  (GR08) και 1η αναθεώρηση αυτού 

(EL08). 
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 Toulouse,88,1953, pp193 a 240. 

[d] Emberger, L. 1930. La végétation de la régionméditerranéenne. Essaid'une

 classification des groupementsvégétaux. Rev. Gén. Bot, 43: 641-662 et 705-729. 
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[f] Emberger L., 1954. Une classification biogéographique des climats. Rec. Trav. Lab. 

Bot. Géol. Zool. Univ. Montpellier, Série Bot., n° 7, PP3.43. 
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[h] European Commission, Integrated Pollution Prevention and Control, Reference 

 Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants (IPPC BREF), 
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[iii] Επίσημη Ιστοσελίδα Δήμου Τεμπών  (http://www.dimostempon.gr) 
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Δελτίο, Οκτώβριος 2018. 
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[xxviii] Ιστοσελίδα Ελληνικής Iστορίας (www.e-istoria.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oikoskopio.gr/
http://www.biofuelsystems.com/biodiesel/specification.htm


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙV 

 

Τεχνικά φυλλάδια (προσπέκτους) Η/Μ εξοπλισμού 

  



 

Yo 

General Information 

 

Speed Control Type Electrical 

Phase 3 

Control System Digital 

System Voltage 24V  

Frequency 50HZ 

Engine Speed (RPM) 1500 

Fuel 

Consumption 

(L/H) 

100% Prime Power 131.3 

75% Prime Power 93.2 

50% Prime Power 61.8 

25% Prime Power 31.5 

Dimension and Weight 
H 

Dimension Open Silent 

Length (L) 

Width  (W) 

Height    (H) 

Net Weight 

L  W 

H 

L W 

* 2006/42/EC Machinery safety.

* 2006/95/EC Low voltage

* EN 60204-1: 2006+A1:2009, EN ISO 12100:2010, EN ISO 13849-1: 2008, EN 12601: 2010

 3040mm 

 1470mm 

 1990mm 

3760KG 

  4350mm 

  1800mm 

2320mm 

 4200KG 

Your Professional Power Assistant

VIOSYS gensets are compliant with EC mark which include the following directives: 

VioSys Ltd   bul. Svoboda 5 FL 1, Sandanski, Bulgaria 2800

     

Output Rating 

                 

      Provider                                   AGG Power       

      Engine                                  BF8M1015CP

VIO500D5-LS 400V/50HZ 400KW   380/220V 400/230V 415/240V 

PF:0.8 500KVA      

According to ISO 8528-1:2005

(1)  Continous Operating Power (COP): 

MODEL                                                     Power rating   Voltage available  

   COP (1) 



Your Professional Power Assistant

General
Aspiration turbo
No of cylinders 6
Configuration
Injection system

V

Displacement [l]
Bore [mm] 132
Stroke [mm] 145
Compression ratio 16.5
Mean effective pressure [bar]
Rotation (looking at flywheel)
No of teeth on flywheel ring gear 167
Engine without flywheel [kg m²] 0.87
Flywheel (standard genset spec.) [kg m²] 2.26
Weight

Engine dry, w/o cooling system [kg] 1060
Engine with cooling system [kg]

Lubrication system
Oil specification

1300

Oil consumption (as % of fuel consumption) 0.3
Oil capacity (sump) [l] 45
Min. oil pressure (warning) [bar] 3
Min. oil pressure (shut down) [bar] 2.7

Max. perm. coolant outlet temperature [°C] 103
Max. perm. flow resistance (cool. syst. and piping) [bar] 0,35
Max. temperature of coolant (warning) [°C] 105
Max. temperature of coolant (shutdown) [°C] 108
Temperature at which thermostat starts to open [°C] 83
Temperature at which thermostat is fully open [°C] 95
Delivery of coolant pump [m3/h] 20.8
Min. pressure before coolant pump [bar] 0,8
Temperature at CAC outlet at standard conditions [°C]

DEUTZ cooling system
Coolant capacity (engine) [l] 21
Coolant capacity (incl. cooling unit) [l] 116
Air to boil (max. permissible cool. air temp. at fan) [°C] 49
Fan power consumption4 [kW] 14.1
Cooling air flow [m3/h] 33120
Air pressure loss, external [ mbar ] 1,5

Heat Balance
Heat dissipation (engine radiator) 6 [kW] 237
Heat dissipation (CAC)6 [kW] 124
Heat dissipation (convection) [kW] 40

Max. intake depression (Switch setting) [mbar] 50
Combustion air volume [m3/h] 2002
Max. exhaust back pressure [mbar] 50
Max. exhaust gas temperature [ºC] 600
Exhaust gas flow (at above temp) [m3/h] 6012

General

GeneralCooling System

Inlet / Exhaust Data

Genset Specification

VioSys Ltd   bul. Svoboda 5 FL 1, Sandanski, Bulgaria 2800



Options

Engine Alternator Generator Sets Fuel System

Lubricating System Exhaust System Cooling System Control Panel

Canopy

Voltages

●Water Jacket Preheater
●Oil Preheater

●Winding Temperature measuring 
Instrument
●Alternator Preheater
●PMG
●Anti-damp and
 anti-corrosion treatment
●Anti-condensation heater

●Tools with the 
machine

● Low fuel level alarm
●Automatic fuel 
feeding system
●Fuel T-valves

●Oil with the machine ●Protection board from hotness ● Front heat 
protection
● Coolant (-30°C)

●Remote control 
panel
● ATS
● Remote controller
● Synchronizing 
controller

●Rental Type

● 415/240V
● 380/220V
● 220/127V
● 220/127V
● 200-115V

Trailer●
Canopy

Your Professional Power Assistant

VioSys Ltd   bul. Svoboda 5 FL 1, Sandanski, Bulgaria 2800

 

Alternator

● Dual fuel tank
● Dual fuel pipes
 & valves

Reactances

 
 X'd 0.18

 
X''d 0.127

 500 KVA                            400/231 V  

Xd 3.34

Poles Num 4
Type                                                                                             Nidec Leroy-Somer LSA 47.2 L9 opt winding 7 
Insulation / Temperature rise                                                                                           H / F
Enclosure (according IEC-34-5) IP23
Exciter System Brushless
Voltage Regulator A.V.R. 
Bearing Single bearing
Coupling Flexible disc
Coating type Standard (Vacuum impregnation)
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ALTERNATOR ELECTRICAL DATA

LSA 47.2 L9 / 4P

LS Reference:  test1

Date: V4.06f - 05/2018

Main data: C

Power: 500,0 kVA 400,0 kWe 422,2 kWm 1

Voltage: 400 V Frequency: 50 Hz 1

Rated voltage range:  +5% / -5% Speed: 1500 rpm 1

Power factor - Lagging: 0,8 1

Nominal current: 722 A Phases 3

Insulation / Temperature rise: H / F Connexion  Star serial 1

Cooling: IC01 Winding type: p2/3 1

Winding: 7 - 12 Wires 1

Ambient Temperature: 40 °C 1

Altitude: 1000 m Overspeed (rpm) 1800 1

Duty: Base Rating Total Harmonic Distortion (THD) < 5% 1

Efficiency  ( Base  400 kWe ) IEC

25% 50% 75% 100% 110%

Power factor - Lagging: 0,8 93,4 95,1 95,1 94,7 94,5 1

Power factor - Lagging:  1 93,9 96,1 96,4 96,3 96,2 1

Reactances (%) - ( Base  500 kVA )
Unsaturated Saturated Unsaturated Saturated

Direct axis Quadrature axis

Synchronous reactance Xd 361 334 Xq 184 170 1

Transient reactance X'd 25,7 18,0 X'q 184 170 1

Subtransient reactance X"d 18,1 12,7 X''q 23,8 16,7 1

Negative sequence reactance X2 21,0 14,7

X0 0,7  Zero sequence reactance 1

Xl 9,0  Stator leakage reactance 

Xr 17,4  Rotor leakage reactance 

Kc 0,30  Short-circuit ratio 1

Time constants  (s)

Direct axis Quadrature axis

Open circuit transient time constant T'do 2,00 T'qo NA 1

Short-circuit transient time constant T'd 0,142 T'q NA 1

Open circuit subtransient time constant T''do 0,014 T''qo 0,070 1

Subtransient time constant T"d 0,010 T"q 0,009 1

Ta 0,015 Armature time constant 1

Resistances  (%)

Ra 4,4 Armature resistance R0 0,2 Zero sequence resistance 1

X/R X/R ratio (without unit) R2 4,2 Negative sequence resistance

rating is provided for the specified temperature rise, by resistance measurement according to IEC60034-1

According to: I.E.C. 60034.1 - 60034.2 - NEMA MG 1-32

Products and materials shown in this catalogue may, at any time, be modified in order to follow the latest technological developments, 

improve the design or change conditions of utilization.

30/05/2018

Page 1 / 5test1 rev. 1
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ALTERNATOR MAIN CURVES

LSA 47.2 L9 / 4P

LS Reference:  test1

Date: 500kVA - 400V - 50 Hz V4.06f - 05/2018

Umax + 5% 420            V

Capability Curve Un 400            V

Umin - 5% 380            V

Efficiency Curves According to: IEC

30/05/2018
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ALTERNATOR MAIN CURVES

LSA 47.2 L9 / 4P

LS Reference:  test1

Date: 500kVA - 400V - 50 Hz V4.06f - 05/201830/05/2018

Stator Current decrement curves
Symmetrical phase to neutral short-circuit initial 7 627            A 10,6 x In

Symmetrical two phase short-circuit max 4 511            A 6,2 x In In = 722 A

Symmetrical three phase short-circuit value 5 521            A 7,6 x In

Thermal Limit

Asymmetrical three phase short-circuit IP 10 298          A 14,3 x In
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Thermal limit curve
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ALTERNATOR MAIN CURVES

LSA 47.2 L9 / 4P

LS Reference:  test1

Date: 500kVA - 400V - 50 Hz V4.06f - 05/201830/05/2018

Transient Voltage Variation

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400

V
o

lt
a

g
e

 d
ip

 -
C

h
u

te
 d

e
 T

e
n

si
o

n
  

(%
 o

f 
ra

te
d

 v
o

lt
a

g
e

)

PF = 0,8 PF = 0,6 PF = 0,3 PF = 0,6 100%

Transient voltage dip curve versus load impact

Load inrush - Appel de charge  - per kVA

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400V
o

lt
a

g
e

 r
is

e
 -

S
u

rt
e

n
si

o
n

  
(%

 o
f 

ra
te

d
 v

o
lt

a
g

e
)

PF = 0,8 100%

Transient voltage rise curve versus load rejection

kVA shedding at P.F. Delestage de charge - per rated kVA

 Page 4 / 5test1 rev. 1



1

ALTERNATOR MAIN CURVES

LSA 47.2 L9 / 4P

LS Reference:  test1

Date: 500kVA - 400V - 50 Hz V4.06f - 05/201830/05/2018

Thermal Damage Curve

Unbalance Load Curve Stator Earth Fault Current
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Τεχνική Περιγραφή Μετασχηματιστή διανομής ελαίου ABB,  
σε συμμόρφωση με το Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό οικολογικού σχεδιασμού 548/2014 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά   
Ονομαστική Ισχύς [kVA] 630 
Αριθμός Φάσεων  3 
Ονομαστική Τάση Πρωτεύοντος [V] 20.000 
Ονομαστική Τάση Δευτερεύοντος εν κενώ [V] 400 
Μεταγωγή τάσης πρωτεύοντος εν κενώ [%] ± 2 x 2.5% 
Στάθμη μόνωσης πρωτεύοντος [kV] LI 125  / AC 50  / Um 24    
Στάθμη μόνωσης δευτερεύοντος [kV] LI - / AC 3 / Um1.1    
Ονομαστική Συχνότητα [Hz] 50 
Συνδεσμολογία τυλιγμάτων  Dyn5 
Θερμοκρασία περιβάλλοντος 
Μέγιστη/Μέση μηνιαία/Μέση ετήσια °C 40 / / 20   

Αύξηση θερμοκρασίας (ελαίου/τυλιγμάτων) [K/K] 60 / 65 
Υψόμετρο(a.s.l.) [m] < 1.000 

Λειτουργικά χαρακτηριστικά 
Πρότυπα  IEC 60076 
Τάση βραχυκύκλωσης [%] 4,5 (±10% Tol.) 
Απώλειες εν κενώ [W] 600 (0% Tol.) 
Απώλειες υπό φορτίο στους 75 °C [W] 6.500 (0% Tol.) 

Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά 
Μήκος [mm] 1.679 
Πλάτος [mm] 1.151 
Ύψος [mm] 1.817 
Απόσταση τροχών [mm] 670x670 
Βάρος λαδιού [kg] 439 
Συνολικό βάρος [kg] 2.343 
Βαθμός προστασίας  ΙΡ00 
Τρόπος ψύξης  ΟΝΑΝ 
Υλικό τυλιγμάτων πρωτεύοντος/δευτερεύοντος Al / Al 

Τυπικός Εξοπλισμός / Εξαρτήματα 
ΗλεκτρονόμοςBucholz 

 

Μεταγωγέας τάσης πρωτεύοντος εν κενώ 
Τροχοίκύλισης 
Μονωτήρας διέλευσηςHV & LV 
Αφυγραντήρας 
Θερμόμετρο 2 επαφών 
Δείκτηςελαίου 
Ακροδέκτες Χ.Τ.  και Μ.Τ.  
 
 
  



 

- 1 -

Α. ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ Υ/Σ 630kVA 

 

Α.1 Υπαίθριος Υ/Σ τύπου ¨Κιόσκι¨ 630 kVA  

Ο υπαίθριος υποσταθμός διαστάσεων (ΥxΠxΜ mm) 2600x2500x5000 διαιρείται σε τρεις 

επισκέψιμους χώρους  

 

1. Χώρος Mέσης Tάσης  Άφιξης-Αναχώρησης  20 kV 

2. Χώρος Μετασχηματιστή 630 kVA (Ελαίου) 

3. Χώρος Χαμηλής Τάσης 0,4kV  
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Σκελετός βάσης κατασκευασμένος από ΙΡΕ 160. 

Βάση Μ/Σ 

Ελαιοπαγίδα δαπέδου 

Δάπεδο αλουμινίου 

Εξαεριστήρας και περσίδες βαρύτητας 

 

 

 

 

§ Η πρόσβαση στο χώρο χειρισμού του πίνακα Μ.Τ.  θα γίνεται από  πόρτα που θα έχει τη 

δυνατότητα κλειδώματος εξωτερικά. 

§ Η πρόσβαση στο χώρο χειρισμού του πίνακα Χ.Τ.  θα γίνεται από  πόρτα που θα έχει τη 

δυνατότητα κλειδώματος εξωτερικά 

§ Η πρόσβαση στο Μ/Σ θα γίνεται από ανεξάρτητη πόρτα. Το άνοιγμα θα είναι τέτοιο ώστε να 

επιτρέπει την έξοδο του Μ/Σ. 

§ Ο εσωτερικός φωτισμός ενεργοποιείται με το άνοιγμα της κάθε πόρτας  

§ Όλα τα μεταλλικά του Υ/Σ  είναι γειωμένα 
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ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Διαστάσεις Οικίσκου: 

Εξωτερικές διαστάσεις: (πλάτος*μήκος*ύψος)          2.50*5.00*2.63 

Κυρίως Σώμα Οικίσκου (έχει επιπλέον ενίσχυση για αντοχή φορτίου 5 τόνων): 

Εξωτερικός γαλβανισμένος σκελετός υψηλής ακαμψίας με διατομές πάνω από 2mm.: 

Γαλβανισμένη βάση: 

Περιμετρικοί τοίχοι από θερμομονωτικά πάνελ πολυουρεθάνης πάχους 40χιλ.: 

Οροφή από θερμομονωτικά πάνελ πολυουρεθάνης 50 χιλ.: 

Σημεία ανάρτησης: 

Περιμετρική οριζόντια υδρορροή: 

Εσωτερικά χωρίσματα από πάνελ πολυουρεθάνης πάχους 40χιλ.: 

Χρώματα Οικίσκου: 

Χρώμα περιμετρικών τοίχων εξωτερικά: Silver Metallic 

Χρώμα κουφωμάτων: Ral 9006/Γκρί 

Χρώμα περιμετρικών τοίχων εσωτερικά: Λευκό 

Χρώμα κυκλικής εξωτερικής γωνίας: Γκρι 

Κουφώματα του Οικίσκου: 

Πόρτα εισόδου αλουμινίου δίφυλλη με κλειδαριά ασφαλείας  διαστάσεων 1.80*2.00μ.: 1 τεμ. 

Περσίδα εξαερισμού με σήτα διαστάσεων 0.50*0.50μ. στην πόρτα: 2 τεμ. 

Πόρτα εισόδου αλουμινίου δίφυλλη με κλειδαριά ασφαλείας  διαστάσεων 1.30*2.00μ.: 1 τεμ. 

Περσίδα εξαερισμού με σήτα διαστάσεων 1.00*0.30μ.: 2 τεμ. 

Πόρτα εισόδου αλουμινίου με κλειδαριά ασφαλείας  διαστάσεων 0.85*2.00μ.: 1 τεμ. 

Μηχανισμός ακινητοποίησης της πόρτας: 5 τεμ. 

Δάπεδο Οικίσκου: 

Τραπεζοειδές γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα: 

Plywood θαλάσσης πάχους 10χιλ: 

Τελική επιφάνεια από PVC ενιαίο χωρίς αρμό βαριάς κυκλοφορίας: 

Περιμετρικά του δαπέδου υπάρχει επιδαπέδιο σοβατεπί ύψος 6εκ χρώματος λευκού: 

Κατώφλι αλουμινίου στην πόρτα εισόδου για την αποφυγή φθοράς του PVC: 

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση:  
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Α.2. Πίνακας Μέσης Τάσης (εντός κιοσκίου – διαμέρισμα μέσης τάσης) 

ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Τυποποιημένα πεδία (κυψέλες) Μέσης 

Τάσης πλήρως επεκτάσιμα, 

κατασκευασμένα από γαλβανισμένα 

μεταλλικά ελάσματα. Οι μπροστινές 

πόρτες καθώς και τα καλύμματα της 

πρόσοψής τους βάφονται με χρώμα 

τύπου RAL 7032. 

 

 

 

Οι πίνακες Μ.Τ. συμβαδίζουν με τα παρακάτω διεθνή πρότυπα : 

• IEC 60694 

• IEC 60129 

• IEC 60265-1 

• IEC 60420 

• IEC 60282.1 

• IEC 600056 

• IEC 62271-200 

κατασκευαστικά χαρακτηριστικά  : 

• Ζυγοί Διανομής & Γείωσης από ηλεκτρολυτικό Cu καθαρότητας 99,9% 

Ø Διανομής : 30x10 full radius edge 

Ø Γείωση    :  25x3  radius edge 

• Εύκαμπτος αγωγός γείωσης στις πόρτες 

• Μεταλλικός (γειωμένος) διαχωρισμός μεταξύ των ενεργών μερών του πεδίου.  

• Παράθυρο επιθεώρησης από ειδικό κρύσταλλο ασφαλείας και προστατευτικό πλέγμα. σε 

κατάλληλη θέση   

• Έδραση ελεύθερα  πάνω στο δάπεδο  

• Χειρισμός και Επίσκεψη  από την εμπρός πλευρά  

• Είσοδος  -  Έξοδος καλωδίων  από το κάτω μέρος 
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Ονομαστική τάση :  24 kV 

        "           τάση λειτουργίας :  20 kV 

        "           συχνότης :  50/60Hz 

        "           ένταση :  630Α 

Ένταση βραχείας διάρκειας 1 sec :  16kA 

Ένταση κορυφής :  40kΑ 

Τάση δοκιμής προς γή  / Κρουστική    :  50kV / 125kV 

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 
Ο πίνακας περιέχει υλικά του οίκου ΑΒΒ. 

 

 

 
Ο πίνακας  συγκροτείται από τα κάτωθι 
πεδία (κυψέλες) : 
 
§ ένα (1) πεδίο άφιξης 

 
§ ένα (1) πεδίο μέτρησης 

 
§ ένα (1) πεδίο αναχώρησης 

 
Ενδεικτικές διαστάσεις πίνακα  1950 x 975 
x 1750 mm (Υ x Β x Μ). 
 

 

 

 

Πεδίο άφιξης  

Περιλαμβάνει : 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΣ ΤΕΜ 

ΚΥΨΕΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Μ.Τ 

ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ ΓΡΑΜΜΗΣ 21KV POLIM-D16L ABB 3 

Αλεξικέραυνα γραμμής 21kV, ένταση δοκιμής 10kA, αποζευκτική διάταξη και βαλβίδα εκτόνωση. 

ΣΕΤ ΧΩΡ. ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΤΩΝ ΓΙΑ SHS2 DGN 24SHS2 ABB 1 

Σετ αποτελούμενο από τρεις μονωτήρες με διαιρέτες τάσης και τρεις ενδεικτικές λυχνίες παρουσίας τάσης. 
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Πεδίο αναχώρησης 
Περιλαμβάνει : 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΣ ΤΕΜ 

ΚΥΨΕΛΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ Μ.Τ   

ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ SF6 SHS2/IB 24.06.16 SHS2/IB 24.06.16 ABB 1 

Τριπολικό αποζεύκτη κενού SF6, 24kV, 630A, 16kA με διαφράγματα διαμερισματοποίησης, μιμικό διάγραμμα 
και κλειδί ασφαλείας στη θέση ON (συνεργάζεται με αυτόματο διακόπτη SF6 τύπου HD4) γειωτή στην έξοδο 
μηχανικά μανδαλωμένο με τον αποζεύκτη και με την πόρτα της κυψέλης. 

Α.Δ.Ι SF6 HD4/R230 24.06.12 HD4/R230 24.06.12 ABB 1 

Αυτόματο διακόπτη ισχύος, εξαφθοριούχου θείου (SF6) 24kV, 630A, 12.5kA. Περιλαμβάνει χειριστήριο, κλειδί 
ασφαλείας στη θέση OFF, πηνίο εργασίας 230V/50 Hz, βοηθητικές επαφές, 

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ HD4R,VD4R 230V/50HZ 
M/HD4-HD4/R  
230V/50HZ ABB 1 

ΠΗΝΙΟ ΖΕΥΞΕΩΣ HD4R, VD4R 230V/50HZ 
YC/HD4-HD4/R 
230V/50HZ ABB 1 

Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ TPU 60.14  ABB 3 

Η/Ν ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ REX521GHHPSH50G ABB 1 
Ηλεκτρονικός Η/Ν δευτερογενούς προστασίας υπερέντασης (I>), βραχυκυκλώματος (I>>) IEEE No:51, 50/51, 
50N/51N ΚΛΠ (για τις δυνατότητες – λειτουργίες στο σύνολο επικοινωνήστε μαζί μας) 

ΣΕΤ ΧΩΡ. ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΤΩΝ ΓΙΑ SHS2 DGN 24SHS2 ABB 1 

Σετ αποτελούμενο από τρεις μονωτήρες με διαιρέτες τάσης και τρεις ενδεικτικές λυχνίες παρουσίας τάσης. 
 

 

Πεδίο μέτρησης 
Περιλαμβάνει : 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΣ ΤΕΜ 

ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ   

ΑΣΦΑΛΕΙΟΠΟΖΕΥΚΤΗΣ SF6 SHS2/IF 24.06.16 SHS2/IF 24.06.16 ABB 1 

Τριπολικός ασφαλειοαποζεύκτης SF6, 24kV, 630A, 16kA με διαφράγματα διαμερισματοποίησης, μιμικό 
διάγραμμα και κλειδί ασφαλείας στη θέση OFF,  γειωτή στο κάτω μέρος μηχανικά μανδαλωμένο με τον 
ασφαλειοαποζεύκτη και με την πόρτα της κυψέλης, και βάσεις ασφαλειών 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 24kV/6A   CEF 24-6 ABB 3 

Ασφάλειες Μέσης Τάσης , ονομαστικής έντασης 6Α και ονομαστικής τάσης 24 kV 

Μ/Σ ΤΑΣΗΣ  KRES24A2-V01 ABB 3 
Μ/Σ τάσεως, μονοπολικοί, εποξειδικής ρητίνης εσωτερικού χώρου 50VA, κλάση 0,5, 20.000:√3 / 100:√3 – 
100:3  V. Το ανοικτό τρίγωνο κλείνεται με αντίσταση προσαρμογής-απόσβεσης για προστασία από υπερτάσεις 
μαγνητοσυντονισμού,  
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Α.3. Μ/Σ Ισχύος 630 kVA  (εντός κιοσκίου – διαμέρισμα Μετασχηματιστή) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΣ ΤΕΜ 

Μ/Σ ισχύος 630kVA 0.4 /20 kV, ΕΛΑΙΟΥ  Χαμηλών 

Απωλειών πλήρης οργάνων προστασίας. ( βαλβίδα 

εξαερώσεως, κρουνός εκκενώσεως, τροχοί κυλίσεως, 

θερμόμετρο δύο επαφών, buchholz ρελέ δύο πλωτήρων, 

αφυγραντήρας, κοχλίας γειώσεως κ.λ.π.). 

 

ABB 

  

 

1 

 

Α.4. Πίνακας Χαμηλής Τάσης  1000A (εντός υπαίθριου Υ/Σ – διαμέρισμα Χ.Τ.) 

Ο πίνακας περιέχει υλικά του οίκου  ΑΒΒ. 

Μεταλλικό Τυποποιημένο (modular) Πεδίο για έδραση ελεύθερα στο δάπεδο, πλήρως 

επεκτάσιμο : 

ü ηλεκτροστατικά βαμμένα (RAL 7035) 

ü βαθμού προστασίας ΙΡ55 

Στο πίνακα εμπεριέχονται : 

Ø Αυτοματισμός (οπτικό & ηχητικό alarm) προστασίας του Μ/Σ 

Ø Εξοπλισμός ομαλής λειτουργίας του Υ/Σ όπως φωτισμός, τερματικοί διακόπτες κλπ. 

 

ΛΙΣΤΑ ΥΛΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΕΜ 

ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΜΑΧ. 000 & 00 125A BUSSMAN 3 

 ΛΥΧΝΙΑ ΜΕ LED    ΚΙΤΡΙΝΗ     230V ERGOM 3 

ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΚΥΛΙΝΔ. gl/gG 10.3Χ38  2Α BUSSMAN 6 

ΚΛΕΜΜΑ ΡΑΓΑΣ ΓΚΡΙ 4mm WEIDMULLER 6 

ΚΛΕΜΜΑ ΡΑΓΑΣ ΜΠΛΕ 4mm WEIDMULLER 6 

OVR T1+2 15 255-7 ΑΠΑΓΩΓΕΑΣ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ ABB 4 

ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ 160A 3P ABB 1 

ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 10KA 2P ABB 1 

ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 10KA 1P ABB 5 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Tmax 50KA 4P 1000A ABB 1 

ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ ΜΕ RS485 DMTME-I-485-96 ABB 1 

E229G-C ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙA LED ΚΟΚΚΙΝH ABB 3 

ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ 1P 32A E91/32A ABB 6 

ΑΔΙ 4P FF XT1C160R160 TMD N=100% ABB 5 

ΑΔΙ 4P FF XT1C160R32 TMD N=100% ABB 1 

Μ/Σ   Φ100    1000/5 ERGOM 3 
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Α.5. UPS (εντός υπαίθριου Υ/Σ – διαμέρισμα Χ.Τ.) 

UPS 3kVA online, με battery pack για αυτονομία δώδεκα (12) ωρών, για την υποστήριξη του 

συστήματος (λειτουργία Reclose) σε περίπτωση απώλειας και των δύο πηγών.  
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SIZE :6056x2438x2355  MMSIZE :6056x2438x2355  MM 

 

 



 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  V 

 

 

Α.   Νομιμοποιητικά έγγραφα φορέα υλοποίησης έργου. 

 

Β.    Νομιμοποιητικά έγγραφα ακινήτου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α. Νομιμοποιητικά έγγραφα φορέα υλοποίησης έργου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  





 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Β. Νομιμοποιητικά έγγραφα ακινήτου. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 















 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  VΙ 

 

Πιστοποιητικά αειφορίας πιστοποιημένων εταιρειών 

παραγωγής – διακίνησης βιοκαυσίμων & βιορευστών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



























 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  VΙΙ 

 

Συμπληρωματικά ενημερωτικά έντυπα μελέτης 
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1717
BP1 172009-04-09 T4 v6

DEUTZ Particulate Filter System - Tier 4i

Burner installed right after the turbocharger
Regeneration is initiated when exhaust back pressure 
reaches a certain limit 
Regeneration could begin at any operating load
Maximum engine output is always available

Tier 4 interim engine shown with a DPF 
system expected in 2012 for 75 -
175HP engines

Fuel 
dosing 
module

Burner

DPF + DOC 

1818

Selective Catalytic Reduction (SCR) System 
for 

NOx Reduction
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1919

NOx Aftertreatment- Selective Catalytic Reduction (SCR)

System basics
Reduces NOx from lean exhaust on catalyst with the presence of a reducing agent
Reducing agent identified by EPA as Diesel Exhaust Fluid (DEF)
DEF solution is sprayed upstream of the SCR catalyst
DEF is passively converted into ammonia (NH3) on catalyst
NH3 reacts with NOx and O2 in exhaust to create N2 and H2O
Up to 85 - 90% NOx reduction possible
Up to 4% improved fuel economy 

Consequences for the engine installation and emission
SCR system volume
DEF tank and plumbing complexity
Release of un-reacted ammonia (ammonia slip)

Ammonia slip can occur if catalyst temperature is not optimal
Additional catalyst added to prevent ammonia slip

2020

SCR System

DEF tank

DEF
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2121

SCR System

Operator notification and inducement
DEF Level indicator on dashboard
Separate SCR warning light and warning message
Identification of incorrect reducing agent via NOx-Sensors
Detection of significant efficiency loss of SCR-system
Operator Inducement - torque reduction
Events are stored in ECU memory

Diesel Exhaust Fluid (DEF) 
DEF solution is 32.5% automotive grade Urea and the rest is purified de-ionized water
Urea is the carrying agent for ammonia (NH3)
DEF quality is critical (use of refractometer in the field) 
In Europe the DEF solution is called AdBlue
DEF tank heated by engine coolant (DEF solution freezes below +12°F)

Anticipated thawing time:
20 min. @ +5°F
40 min. @ -24°F

2222

DEF Quality : Use of Refractometer

DEUTZ P/N 0293 7499
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2323

DEUTZ – SCR system: Operator Notification and Inducement

DEF (Urea) Threshold Notification Inducement
With Level Indicator Lamp           - or - Message

>15% full none none none

Stage 1
<15% full

DEF lamp solid
Warning message

Increasing message 
duration and/or 
frequency

none

Stage 2
<10% full

DEF lamp flashing
(time duration – OEM Specified)

none

Stage 3 
<5% full

DEF lamp flashing
Amber warning lamp solid Inducement message 

(“ tank empty, 5Min till 
de-rating”)

none

Stage 4
5Min. After last warning

DEF lamp flashing
Amber warning lamp flashing

Inducement message
(“de-rating”)

De-rating

E F

E F

E F

E F

2424

Tier 3 Transition into Tier 4

Tier 3 engine without EAT

Tier 4 engine shown with full DPF and SCR system 
expected in 2014 for 174 - 751HP engines
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25

Oxidation Catalyst
Particulate Filter

DEF Injection Unit

SCR Catalyst

Muffler Volume,
approx. 50L

DEF Tank, 20L Volume Dosing Pump

Future Engine Package … (Tier 4 Final)

26

DPF and SCR System for Tier 4 Final ( > 75hp Engines)

+ Up to 85% NOx reduction possible
+ Reduction of HC and CO emission
+ Particulate reduction through wall flow DPF
+ Up to 4% improved fuel economy

- Additional liquid (DEF) with own infrastructure
- More components to be installed apart from the engine

SCR Cleanup
Catalyst

DEF

DPFDOC

Heat source + 
HC dosing
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