
 

M.Π.Ε. «ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ» - Θέση «Γκοτζιά Μπαγλάρ», Δ/Ε Μακρυχωρίου, Δήμου Τεμπών    Σελίδα 1 

 

 

H παρούσα Μη Τεχνική Περίληψη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

συντάχθηκε σύμφωνα με τα αναφερόμενα της Απόφασης 

υπ’ Αριθμ. οικ. 170225 (ΦΕΚ Β' 135, 27/01/2014 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2) 

«ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) 

ΕΡΓΩΝ  ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ » 

Μη-τεχνική περίληψη 

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. 
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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 3,20 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 
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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. 

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, 
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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:  
 

Πίνακας 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 

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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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. 
 

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 
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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 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. 
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Πίνακας 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 

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 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 
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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. 

 

 

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 
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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. 

 

 

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 
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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 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 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 

 

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 
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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 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 

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. 
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Πίνακας 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 

 
 

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. 
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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). 

 

Πίνακας 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 
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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 

   

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 
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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 
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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 

 

 

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. 
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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 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. 

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 
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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. 

 

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. 

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 
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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»,ΦΕΚ117/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. 
 

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. 
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Πίνακας 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. 
 

 
 

Εικόνα 5.1: Ουδέτερος κύκλος CO2 της βιομάζας. Το διοξείδιο άνθρακα που απελευθερώνεται κατά την 

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

 

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 
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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. 

 

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 

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. 



M.Π.Ε. «ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ» - Θέση «Γκοτζιά Μπαγλάρ», Δ/Ε Μακρυχωρίου, Δήμου Τεμπών Σελίδα 21 

 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. 

Λάρισα, Ιανουάριος 2019 

Ο Φορέας Υλοποίησης 

  ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ  

Ο  Μελετητής 

Μάλιακκας   Σ.  Νικόλαος-Μιχαήλ 
Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός A.Π.Θ. 

Μελετητής Ηλεκτρομηχανολογικών & Περιβαλλοντικών έργων 
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