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Η ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α΄/18-10-86) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως 

τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91Α/25-04-02) «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις 

Oδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε. διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεως θεμάτων για 

υδατορέματα και άλλες διατάξεις». 

ΚΥΑ 69269/5387/25-10-90 (ΦΕΚ 678/Β΄) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε 

κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και λοιπές 

συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/86 και τον Ν. 3010/02». 

Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α΄/11-03-05) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών –βιοτεχνικών 

εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». 

Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β/05-08-02) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και 

δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με τα άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002, σύμφωνα με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε.& 96/61 

Ε.Ε. κ.ά., παράρτημα 1». 

ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/Φ104/20-03-03 (ΦΕΚ 332/Β΄/03) «Διαδικασία Προκαταρκτικής 

Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών 

Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 (Α΄ 160) όπως αντικαταστάθηκε με 

το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 (Α΄ 91)». 

Υ.Α. Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β΄/22-12-2003) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση 

Στερεών Αποβλήτων. - Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».  

Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/28-03-2006) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη 

διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ 

«για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της 

υπ’ αριθ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση 

επικίνδυνων αποβλήτων». 

ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016Β/17-11-1997) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και 

γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων». Ν 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/06-08-

2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – 

Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων 

(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις». Εγκύκλιο 103731/1278/2004 «Εφαρμογή νομοθεσίας 

για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων». 

ΗΠ 24944/1159 (ΦΕΚ 791/Β/30-06-2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την 

διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ.Β) της υπ΄ αριθμ. 
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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». 

Ν.4014/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 

ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες 

διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 

Υ.Α. Αριθμ. 1958 Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες 

και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. 

Α΄209/2011)». 

Αριθ. οικ. 3137/191/Φ.15 Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών 

δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς 

όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα. 

Υ.Α. οικ. 10432/1115/Φ.15/2014 - Συμπλήρωση − Τροποποίηση της ΚΥΑ οικ. 

3137/191/Φ.15/2012 (1048/Β) «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και 

βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με 

τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα» 

Ν. 2939/2001 - Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις 

Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 - Μέτρα, όροι και προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση 

των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) 

Π.Δ. 82/2004 - Αντικατάσταση της Κ.Υ.Α. 98012/2001/96 «καθορισμός μέτρων και όρων για 

τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (40/Β) «μέτρα, όροι και πρόγραμμα για 

την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων» 

Π.Δ. 109/2004 - Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων 

ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση τους 

Π.Δ. 115/2004 - Αντικατάσταση της 73537/1438/95 Κ.Υ.Α «διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών 

και συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες» (Β/781) και 19817/00 K.Y.A. 

«τροποποίηση της 73537/95 K.Y.A. κ.λ.π.» (Β/963) «μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 

εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών» 

Π.Δ. 116/2004 - Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων 

στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των 

απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 

2000/53/ΕΚ «για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους» 
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Π.Δ. 117/2004 - Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων 

ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 

2002/95 «σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» και 2002/96 «σχετικά με τα απόβλητα ειδών 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» 

Κ.Υ.Α. 8668/2007 (ΦΕΚ 287Β/02-03-2007) 

Ν. 4042/2012 - Ποινική προστασία του περιβάλλοντος –Εναρμόνιση με την οδηγία 

2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Ρύθμιση θεμάτων 

Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

ΥΑ αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (ΦΕΚ 2471Β/10-08-16) 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 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

KYA Αριθμ. 41624/2057/Ε103 - Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση 

των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των 

οδηγιών, 2006/66/ΕΚ «σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα 

απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 

91/157/ΕΟΚ» και 2008/103/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις 

ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και 

συσσωρευτών, όσο αφορά την τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην 

αγορά», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

Υ.Α. Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014 - Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την 

εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

(Α.Η.Η.Ε.), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα 

απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.)», του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις. 

Νόμος 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/12) Ποινική προστασία του περιβάλλοντος –Εναρμόνιση με την 

οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Ρύθμιση θεμάτων 

Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020) Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση 

στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις. 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων συντάχθηκε βάσει των προβλεπόμενων του Νόμου 

4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 

αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 

Υπουργείου περιβάλλοντος» όπως ισχύει και εξειδικεύεται με την Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ.: 

167563/ΕΥΠΕ/15.4.2013 "Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 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», και την KYA Αριθμ. οικ. 170225/2014 

“Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και 

δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής 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”, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν από την 

Υ.Α. οικ. 1915/2018 (ΦΕΚ 304/Β/2.2.2018). 

Η μελέτη συντάσσεται στα πλαίσια της έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 

Εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων (εργασία R12, R13) -  

επεξεργασία θειικού σιδήρου και φορέας αυτού είναι η εταιρεία REWASTE ΙΚΕ. 

1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Η δραστηριότητα του προτεινόμενου έργου είναι «Εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης στερεών 

μη επικινδύνων αποβλήτων (εργασία R12,R13) -  επεξεργασία θειικού σιδήρου» και φορέας αυτού είναι 

η εταιρεία REWASTE ΙΚΕ. 

1.2 ΕΙΔΟΣ – ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η μονάδα της επιχείρησης «REWASTE ΙΚΕ» χωροθετείται εντός οικοπέδου με συνολικό εμβαδόν 5.600 

m2 στη Α΄ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ του Δήμου Βόλου της Π.Ε. Μαγνησίας και αφορά στην δραστηριότητα 

«Εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων (εργασία R12,R13) -  

επεξεργασία θειικού σιδήρου» και φορέας αυτού είναι η εταιρεία REWASTE ΙΚΕ. 

Βασικός στόχος του έργου είναι η αξιοποίηση μιας σειράς Α’ υλών, που στη σημερινή μορφή τους 

αποτελούν απόβλητα προβληματικής διαχείρισης και ακινητοποιημένο οικονομικό παράγοντα, για μια 

οικονομικά βιώσιμη, αειφορική και τεχνικά εφικτή αξιοποίηση. 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

που θα προκύψουν από έργο καθώς και η περιγραφή των μέτρων αντιμετώπισης που ενδεχομένως θα 

πρέπει να ληφθούν ώστε να μειωθούν και εφόσον είναι δυνατόν να εξαλειφθούν οι δυσμενείς 

επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. 
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Να αναφερθεί ότι έχει εκδοθεί η υπ. αριθμ. πρωτ. 3439/21-11-2019 Υπαγωγή σε Πρότυπες 

Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις και  εν συνεχεία εκδόθηκε η Γνωστοποίηση Λειτουργίας (1154347 ver. 1) 

για την δραστηριότητα εγκατάστασης προσωρινής αποθήκευσης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων 

(επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα). 

Για την δραστηριότητα επεξεργασίας του θειικού σιδήρου έχει κατατεθεί σχετικός φάκελος στη Δ/νση 

Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων (έχει εκδοθεί έγγραφο σχετικά με την υπαγωγή της 

δραστηριότητας στην περιβαλλοντική Κατηγορία Β’), η υπ. αριθμ. Πρωτ. 1707/06-05-2020 Υπαγωγή 

σε ΠΠΔ και αναμένεται η ολοκλήρωση της έκδοσης Γνωστοποίησης Λειτουργίας (επισυνάπτονται 

σχετικά έγγραφα). 

Βάσει των ανωτέρω παρατηρούμε ότι το έργο είναι υφιστάμενο και δεν αναμένεται να 

πραγματοποιηθούν εκτενείς εργασίες κατασκευής. Αναμένονται μόνο μικρές αλλαγές στα επιμέρους 

συστήματα διαμόρφωσης του χώρου. 

1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1.3.1 ΘΕΣΗ 

Η θέση του έργου είναι εντός οικοπέδου στην Α΄ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ του Δήμου Βόλου της Π.Ε. Μαγνησίας. 
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Εικόνα 1: Δορυφορική απεικόνισης της θέσης του έργου. 

 

Το γήπεδο που θα χρησιμοποιηθεί  είναι μισθωμένο (το μισθωτήριο επισυνάπτεται στο Παράρτημα).  

Εντός του γηπέδου εμβαδού 5.600τμ υπάρχει βιομηχανικό κτήριο εμβαδού περίπου 3.510τμ. Η 

δραστηριότητα θα πραγματοποιείται σε μέρος του κτηρίου που έχει μισθωθεί εμβαδού περίπου 

2.816τμ. (βλ. Σχέδιο Γενικής Διάταξης & Μισθωτήριο, Παράρτημα). 

1.3.2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ  

Το έργο διοικητικά βρίσκεται στο Δήμο Βόλου στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας. Ο Δήμος Βόλου 

είναι δήμος της Περιφέρειας Θεσσαλίας με έδρα τον Βόλο. Η έκταση του Δήμου είναι 387,14 km2 και ο 

πληθυσμός του ανέρχεται σε 144.449 κατοίκους, σύμφωνα με την Απογραφή του 2011 (141.675 

κάτοικοι κατά την Απογραφή του 2001). Η σημερινή μορφή του δήμου προέκυψε, με το Πρόγραμμα 

Καλλικράτης, από την επέκταση του αρχικού Δήμου Βόλου με την συνένωση των προϋπαρχόντων 

δήμων Ιωλκού, Νέας Αγχιάλου, Αγριάς, Πορταριάς, Νέας Ιωνίας, Αρτέμιδας και Αισωνίας, καθώς και 

της Κοινότητας Μακρινίτσας. 

1.3.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

Οι συντεταγμένες των κορυφών του γηπέδου (κατά ΕΓΣΑ '87) είναι οι εξής: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ 

ΣΗΜΕΙΑ Χ Υ 

Α 402692.75 4358842.07 

Β 402726.46 4358914.63 

Β 402789.89 4358885.01 

Δ 402756.17 4358812.46 

1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ 

Σύμφωνα με την ΥΑ Αριθμ. 1958 «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε 

κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. 

Α΄209/2011)» όπως έχει αντικατασταθεί/συμπληρωθεί με την ΥΑ Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ.37674 (ΦΕΚ 

Β’2471/2016), η εν λόγω δραστηριότητα κατατάσσεται συγκεντρωτικά ως δραστηριότητα  της  

Υποκατηγορία Α2 και αναλυτικά ως εξής: 

➢ «Εγκαταστάσεις αποθήκευσης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων (εργασίες R12, R13,)». 

Ομάδα 4η – Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών με α/α 7 (α). Η ετήσια ποσότητα 

αποβλήτων αντιστοιχεί περίπου σε 100.000 tn/έτος ήτοι περίπου 330 tn/ημέρα. Επομένως, 

Q=330τν/ημέρα > 70tn ημέρα, η δραστηριότητα κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α2. 

➢ «Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων ή ουσιών μ.α.κ. χωρίς χημική μετατροπή». Ομάδα 9η – 

Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις με α/α 109. Η δραστηριότητα 

κατατάσσεται στην κατηγορία Β. 

Συνεπώς η δραστηριότητα κατατάσσεται συνολικά στην υποκατηγορία Α2. 

Όσον αφορά την κατάταξη του έργου σε κατηγορίες όχλησης η δραστηριότητα κατατάσσεται 

συγκεντρωτικά ως  δραστηριότητα χαμηλής όχλησης σύμφωνα με την Αριθ. οικ. 3137/191/Φ.15   καθώς 

κατατάσσεται ως  εξής: 

I. «Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.», ως δραστηριότητα χαμηλής όχλησης καθώς 

η εγκατεστημένη ισχύς της δραστηριότητας επεξεργασίας θειικού σιδήρου είναι μικρότερη από 

150kw 

Τέλος, οι δραστηριότητες της εγκατάστασης δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 

36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ Β’ 1450 / 14-6-2013). 

Οι κύριοι ΚΑΔ της δραστηριότητας είναι: 

• 38.21 - Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων αποβλήτων 

• 38.3 - Ανάκτηση υλικών 

• 20.59 Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α 

1.5 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ 

Το κτίριο της δραστηριότητας (εμβαδού περίπου 3.510 m2 από το οποίο μισθώνονται 2.816 m2) 

βρίσκεται στη Α’ ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ του Δήμου Βόλου, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας. Το εν λόγω 
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γήπεδο, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 75694/10-09-2019 βεβαίωση χρήσεων γης της Δ/νσης 

Πολεοδομίας του Δήμου Βόλου,  ευρίσκεται στο ΟΤ 15 & 16 εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού 

σχεδίου του Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟΠΑ) Βόλου της Α’ ΒΙΠΕ Βόλου της ΔΕ Αισωνίας του Δήμου Βόλου 

του Ν. Μαγνησίας όπως εγκρίθηκε με το Ν.3212/03 άρθρο 19 (ΦΕΚ 308/Α/2003). 

Τα ΟΤ 15 & 16 αποτελούν τμήμα των ήδη εγκεκριμένων υπ αρ. 1-52 βιοτεχνικών οικοπέδων με το ΠΔ 

11-12-1980 (ΦΕΚ 12/Δ/81) σύμφωνα με το οποίο καθορίζονται οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης για 

τα οικόπεδα, που εντάσσονται στη συγκεκριμένη περιοχή. Ως εκ τούτου εξ ορισμού επιτρέπονται οι 

βιοτεχνικές χρήσεις. Επιπροσθέτως η ευρύτερη περιοχή της Α ΒΙΠΕ Βόλου υπάγεται στις διατάξεις της 

υπ. αριθμ. 3018/1670955-10-2016 Απόφασης της ΓΓΑΔ Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας περί έγκρισης της 

Αναθεώρησης και επέκτασης του ΓΠΣ Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου (ΦΕΚ 237/ΑΑΠ/2016). 
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1.6 ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ 

Φορέας του έργου είναι η εταιρεία «REWASTE IKE ». 

REWASTE IKE 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
REWASΤE IKE 

ΕΔΡΑ  Α’ ΒΙΠΕ Βόλου 

ΝΟΜΙΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Μάρθα Κώτσου 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΟΡΩΝ 

Δημήτρης Διαμαντόπουλος 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α’ ΒΙΠΕ Βόλου 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
24210 09067 

FAX - 

E-MAIL info.rewaste@gmail.com 
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1.7 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ 

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ 

Ευάγγελος Γεωργίου: Περιβαλλοντολόγος 

MSc Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας 
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2 ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Επισυνάπτεται στο Παράρτημα. 
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3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ REWASTE IKE 

ΕΔΡΑ  Α ΒΙΠΕ Βόλου 

ΝΟΜΙΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Μάρθα Κώτσου 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΟΡΩΝ 
Δημήτρης Διαμαντόπουλος 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Ευάγγελος Γεωργίου 

ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης 

στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων (εργασία 

R12,R13) -  επεξεργασία θειικού σιδήρου 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α’ ΒΙΠΕ Βόλου 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Προσωρινή αποθήκευση (εργασία R12,R13) μη 
επικινδύνων αποβλήτων: 100.000tn/έτος 

Επεξεργασία θειικού σιδήρου : 15.000tn/έτος 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ (βάσει ΥΑ Αριθμ. 

ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016): 
Κατηγορία Α – Υποκατηγορία 2η 

 

3.1 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο αποτελείται από δύο βασικές η δραστηριότητες. 

Η πρώτη δραστηριότητα αφορά την προσωρινή αποθήκευση και επεξεργασία στερεών μη επικίνδυνων 

αποβλήτων (εργασία R12, R13).  

Η δεύτερη δραστηριότητα αφορά την επεξεργασία θειικού σιδήρου.  

3.2 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου δεν αναμένεται να πραγματοποιηθούν μεγάλες εργασίες 

κατασκευής καθώς το κτίριο της δραστηριότητας είναι υφιστάμενο και όλες οι υποδομές έχουν 

πραγματοποιηθεί. Αναμένονται μικρές αλλαγές μόνο στα συστήματα διαμόρφωσης του χώρου (πχ 

σύστημα πυρασφάλειας, εξοπλισμός κλπ). 

Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου η διαδικασία σε γενικές γραμμές είναι η εξής: 

Η πρώτη δραστηριότητα αφορά την προσωρινή αποθήκευση και επεξεργασία στερεών μη επικίνδυνων 

αποβλήτων (εργασία R12, R13). Περιληπτικά η εν λόγω δραστηριότητα περιλαμβάνει: 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

GEON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΚΕ   Σελίδα 28 

 

I. Είσοδος φορτίων στην εγκατάσταση 

II. Ζύγιση – Έλεγχος φορτίων 

III. Διαλογή αποβλήτων 

IV. Διάνοιξη σάκων όπου απαιτείται 

V. Κοσκίνιση/τεμαχισμός όπου απαιτείται 

VI. Προσωρινή αποθήκευση 

VII. Προώθηση σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις 

Η δεύτερη δραστηριότητα αφορά την επεξεργασία θειικού σιδήρου. Περιληπτικά η εν λόγω 

δραστηριότητα περιλαμβάνει: 

I. Είσοδος φορτίων θειικού σιδήρου FeSO4 (ανομοιόμορφος) 

II. Τροφοδοσία στον μεταφορικό κοχλία 

III. Κοσκίνηση κλειστού κυκλώματος 

IV. Αποθήκευση κοσκινισμένου υλικού σε σιλό 

V. Συλλογή χονδρόκοκκου κλάσματος σε big bags 

VI. Προώθηση υλικών σε ειδικά κλειστά φορτηγά 

VII. Προώθηση σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις 

3.3 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

3.3.1 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται και οι κωδικοί των πρώτων υλών για την δραστηριότητα 

προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας (εργασία R12,R13) στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων, 

σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) στον «Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων» 

(Απόφαση 2001/118/ΕΚ) του Παραρτήματος ΙΒ της ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/2003 καθώς και την 

ΚΥΑ62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β/2016). 

ΕΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

10 03 16 εξαφρίσματα εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 03 15 R13/R12 

12 01 17 
απόβλητα υλικών αμμοβολής εκτός εκείνων που 
αναφέρονται στο 12 01 16 

R13/R12 

19 10 04 
ελαφρό κλάσμα κατατεμαχισμού και σκόνη, εκτός εκείνων 
που αναφέρονται στο 19 10 03 

R13/R12 

19 12 10 
καύσιμα απόβλητα (καύσιμα προερχόμενα από 
απορρίμματα)  

R13/R12 

19 12 12 
άλλα απόβλητα (περιλαμβανομένων μειγμάτων υλικών) 
από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων, εκτός εκείνων 
που αναφέρονται στο 19 12 11  

R13/R12 

02 01 03 απόβλητα ιστών φυτών R13/R12 

02 01 04 απόβλητα πλαστικά (εξαιρούνται της συσκευασίας) R13/R12 

02 01 07 απόβλητα από δασοκοµία R13/R12 

03 01 05 
Πριονίδι, ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια, κατάλοιπα 
ξυλείας, μοριοσανίδες και καπλαμάδες εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο σημείο 03 01 04 

R13/R12 

03 03 01 Απόβλητα φλοιού και ξύλου R13/R12 
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03 03 07 
Μηχανικώς διαχωριζόμενα απορρίμματα από την 
πολτοποίηση απόβλητου χαρτιού και χαρτονιού 

R13/R12 

03 03 08 
Απόβλητα από την επιλογή χαρτιού και χαρτονιών που 
προορίζονται για ανακύκλωση 

R13/R12 

07 02 13 απόβλητα πλαστικά R13/R12 

12 01 05 αποξέσματα και προϊόντα τόρνευσης πλαστικών R13/R12 

15 01 01 συσκευασία από χαρτί, χαρτόνι R13/R12 

15 01 02 πλαστική συσκευασία R13/R12 

15 01 03 ξύλινη συσκευασία R13/R12 

15 01 04 μεταλλική συσκευασία R13/R12 

15 01 05 συνθετική συσκευασία R13/R12 

15 01 06 μεικτή συσκευασία R13/R12 

15 01 07 γυάλινη συσκευασία R13/R12 

15 01 09 συσκευασία από υφαντουργικές ύλες R13/R12 

15 02 03 απορροφητικά υλικά, υφάσματα,κλπ R13/R12 

16 01 19 πλαστικά R13/R12 

16 01 20 γυαλί R13/R12 

16 08 01 
εξαντληµένοι καταλύτες που περιέχουν χρυσό, άργυρο, 
ρήνιο, ρόδιο, παλλάδιο, ιρίδιο ή λευκόχρυσο (εκτός από το 
σηµείο 16 08 07) 

R13 

16 08 03 
εξαντληµένοι καταλύτες που περιέχουν µεταβατικά 
µέταλλα ή ενώσεις µεταβατικών µετάλλων µη 
προδιαγραφόµενα άλλως 

R13 

16 08 04 
εξαντληµένοι καταλύτες πυρόλυσης ρευστής κλίνης (εκτός 
από το σηµείο 16 08 07) 

R13 

17 02 01 ξύλο R13/R12 

17 02 02 γυαλί R13/R12 

17 02 03 πλαστικό R13/R12 

19 12 01 χαρτί & χαρτόνι R13/R12 

19 12 04 πλαστικά & καουτσούκ R13/R12 

19 12 05 γυαλί R13/R12 

19 12 07 ξύλο εκτός των 19 12 06 R13/R12 

19 12 08 υφαντικές ύλες R13/R12 

20 01 01 χαρτιά, χαρτόνια R13/R12 

20 01 02 γυαλιά R13/R12 

20 01 10 ρούχα R13/R12 

20 01 11 υφάσματα R13/R12 

20 01 38 ξύλο εκτός των 20 01 37 R13/R12 

20 01 39 πλαστικά R13/R12 

20 02 01 βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα R13/R12 

Η πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται για την δραστηριότητα επεξεργασίας του θειικού σιδήρου είναι ο 

θειικός σίδηρος (FeSO4), που φθάνει στους χώρους της επιχείρησης σε ανομοιόμορφη μορφολογική 

κατάσταση, και σε χονδρούς κόκκους. 

3.3.2 ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ 

Η μονάδα έχει σχετικά μικρές ανάγκες σε νερό. Η κατανάλωση νερού αφορά κυρίως τις ανάγκες υγιεινής 

του προσωπικού. Οι ποσότητες που θα προκύψουν από τις ανάγκες του προσωπικού εκτιμώνται σε 

160 lt/ημέρα (στη μονάδα θα απασχολούνται οχτώ (8) εργαζόμενοι με μέσο όρο κατανάλωσης 

20lt/ημέρα/άτομο) συνεπώς 8 άτομα x 20 lt/ημέρα = 160lt/ ημέρα ή περίπου 48.000lt/έτος. Επιπλέον 

άλλα  10.000 λίτρα / έτος  θα απαιτηθούν για πότισμα  και τυχόν ανάγκες πυρόσβεσης. Οπότε συνολικά 

απαιτούνται 58.000 λίτρα / έτος. Οι ανάγκες του έργου σε νερό καλύπτονται από το δίκτυο. 
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3.3.3 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Η κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας υπολογίζεται  λαμβάνοντας υπ όψη τον ετήσιο χρόνο λειτουργίας 

της επιχείρησης που εκτιμάται στις 2400 ώρες για 300 εργάσιμες ημέρες ετησίως. Η ετήσια κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας για συνολική λειτουργική εγκατεστημένη ισχύ ίση με 1011,95 kW (με συντελεστή 

εκμετάλλευσης ηλεκτροκινητήρων 70%) υπολογίζεται σε: 2400*70%*1011,95= 1.700.076 ΚWh  ανά 

έτος. 

3.3.4 ΧΡΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

Η κατ εκτίμηση η κατανάλωση diesel κίνησης υπολογίζεται σε 2.000 λίτρα πετρέλαιο ετησίως. 

3.3.5 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

3.3.5.1 ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου δεν αναμένεται να πραγματοποιηθούν μεγάλες εργασίες 

κατασκευής καθώς το κτίριο της δραστηριότητας είναι υφιστάμενο και όλες οι υποδομές έχουν 

πραγματοποιηθεί. Αναμένονται μικρές αλλαγές μόνο στα συστήματα διαμόρφωσης του χώρου (πχ 

σύστημα πυρασφάλειας, εξοπλισμός κλπ). Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω απόβλητα που δύναται 

να δημιουργηθούν κατά τη φάση κατασκευής. 

Στερεά απόβλητα 

Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν κατά τη φάση κατασκευής αφορούν κυρίως: 

❑ Τυχόν απόβλητα εκσκαφών 

❑ Αστικά απορρίμματα εργαζομένων 

❑ Απορροφητικά υλικά/υφάσματα 

Τυχόν πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών θα απομακρύνονται μέσω κατάλληλου αδειοδοτημένου φορέα και 

θα οδηγούνται προς περαιτέρω διαχείριση. Τα αστικά απορρίμματα θα οδηγούνται στο δίκτυο του 

Δήμου και τυχόν άλλα στερεά απόβλητα πχ υφάσματα/απορροφητικά υλικά θα συγκεντρώνονται σε 

κατάλληλα μέσα αποθήκευσης και θα διαχειρίζονται καταλλήλως σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις 

παραλαβής. 

Υγρά απόβλητα 

Τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν κατά τη φάση κατασκευής αφορούν κυρίως: 

❑ Λύματα του προσωπικού 

❑ Ορυκτέλαια από τη συντήρηση των μηχανημάτων έργου 

Για τις ανάγκες του προσωπικού (λύματα) θα χρησιμοποιείται υφιστάμενος χώρος w/c. Σε περίπτωση 

που προκύψουν χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια από τυχόν διαρροές ή εργασίες συντήρησης οχημάτων 

και μηχανημάτων, θα συλλέγονται σε ειδικούς κάδους και θα διατίθενται σε αδειοδοτημένους φορείς 

διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων. 

Αέρια απόβλητα 
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Κατά τη φάση της κατασκευής δύναται να προκύψουν μικρές ποσότητες αερίων ρύπων και 

συγκεκριμένα, σκόνης από την εκτέλεση μικρών κατασκευαστικών εργασιών και καυσαερίων από την 

κίνηση των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου που θα χρησιμοποιηθούν. 

Σε κάθε περίπτωση, θα εφαρμόζονται πρακτικές και μέθοδοι που περιλαμβάνουν: 

▪ Τακτική συντήρηση και έλεγχος των οχημάτων, που εξασφαλίζει καλύτερες συνθήκες καύσης 

του καυσίμου και ως επακόλουθο καλύτερη ποιότητα καυσαερίων. 

▪ Χρήση οχημάτων και μηχανημάτων με όσο το δυνατόν χαμηλές ή μηδενικές εκπομπές αερίων 

και περιορισμός στην χρήση  πετρελαιοκίνητου εξοπλισμού. 

▪ Λειτουργία μηχανημάτων και οχημάτων με προσεκτικούς χειρισμούς από ειδικευμένο 

προσωπικό 

Όσον αφορά στη ρύπανση από το διασκορπισμό της σκόνης λόγω της διακίνησης και της εναπόθεσης 

των διαφόρων υλικών κατασκευής, όταν πνέουν άνεμοι κατά τη διάρκεια λειτουργίας του εργοταξίου, 

αυτή μπορεί να μειωθεί σημαντικά μέσω: 

• Της κάλυψης των υλικών (τόσο κατά τη μεταφορά όσο και κατά την προσωρινή αποθήκευση) 

και των προϊόντων εκσκαφής, στο μέτρο που αυτό είναι δυνατό  

• Της οριοθέτησης και περίφραξης της περιοχής εργασιών 

• Αποφυγής υπερπλήρωσης φορτηγών οχημάτων μεταφοράς  

• Της ελεγχόμενης διαβροχής των περιοχών εκχωματώσεων και επιχωματώσεων, καθώς και των 

διαδρόμων κίνησης των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τους ξηρούς μήνες. 

• Της θέσπισης ορίων ταχύτητας σε όλο το οδικό δίκτυο, ιδιαίτερα στα καλυμμένα με χώμα 

τμήματά του 

3.3.5.2 ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Στερεά απόβλητα 

Από τη λειτουργία της μονάδας θα παράγονται απόβλητα απορριπτόμενου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού (ΕΚΑ: 200136) από τυχόν αντικαταστάσεις που απαιτηθούν στον μηχανολογικό εξοπλισμό 

μετά από βλάβη ή μετά το πέρας χρόνου ζωής. Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

που θα προκύπτουν στα πλαίσια επισκευής βλαβών, αντικατάστασης, κλπ. θα διατίθενται σε 

αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης. 

Τα αστικά στερεά απόβλητα (ΕΚΑ: 200301) που θα προκύπτουν από τις δραστηριότητες του 

προσωπικού της παρούσας μονάδας, θα συλλέγονται σε κάδο και θα διατίθενται σε ΧΥΤΑ της περιοχής, 

από τα απορριμματοφόρα του Δήμου. Τα αξιοποιήσιμα στερεά απόβλητα, εφόσον προκύψουν, (πχ 

χαρτί, πλαστικό, ξύλο κλπ), θα διατίθενται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες μονάδες για περαιτέρω 

αξιοποίηση.  
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Υγρά απόβλητα 

Τα υγρά απόβλητα αφορούν λύματα λόγω της χρήσης των εγκαταστάσεων υγιεινής από το προσωπικό 

της μονάδας. Τα λύματα του προσωπικού, θα διαχειρίζονται στο δίκτυο λυμάτων της ΒΙΠΕ. 

Τα μεταχειρισμένα ορυκτέλαια που τυχόν προκύψουν στα πλαίσια μικροσυντήρησης του εξοπλισμού 

θα διαχειρίζονται σύμφωνα το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/02-03-2004). Ο φορέας του έργου θα συλλέγει 

προσωρινά και θα διαθέτει τα χρησιμοποιούμενα ορυκτέλαια σε αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης και 

θα τηρεί αρχείο με τα Δελτία αποστολής. Σε ειδικό, θεωρημένο  βιβλίο, θα καταγράφονται οι παραδόσεις 

αυτές (ημερομηνίες, ποσότητες, κλπ.). 

Αέρια απόβλητα 

Αέριες εκπομπές θα προκαλούνται κυρίως από τα φορτηγά οχήματα μεταφοράς των αποβλήτων, 

ωστόσο αυτές θα είναι περιορισμένες καθώς δεν αναμένεται να είναι μεγάλος ο αριθμός των 

δρομολογίων. 

Από τη λειτουργία της δραστηριότητας αποθήκευσης αποβλήτων, ο κύριος αέριος ρύπος που 

αναμένεται είναι η εκπομπή αιωρούμενων σωματιδίων. Θα χρησιμοποιείται ειδικός εξοπλισμός για την 

κατακράτηση αιωρούμενων σωματιδίων. Πιο συγκεκριμένα για την ελαχιστοποίηση των αιωρούμενων 

σωματιδίων προβλέπεται διαχωριστής αέρα και φιλτρομονάδα επεξεργασίας αέρα σφαιρόμυλου. 

Να  αναφερθεί ότι στην εγκατάσταση δεν αναμένονται οχλήσεις από οσμές καθώς στην εγκατάσταση 

δεν πραγματοποιείται διαχείριση οργανικών αποβλήτων. Από την λειτουργία της δραστηριότητας 

επεξεργασίας θειικού σιδήρου να αναφερθεί ότι για την ελαχιστοποίηση των αιωρούμενων σωματιδίων 

προβλέπονται τα κάτωθι: 

• Κόσκινα κλειστού κυκλώματος 

• Διάταξη φίλτρου αποκονίωσης και βαλβίδα ασφαλείας στο σιλό αποθήκευσης 

• Ειδικά κλειστά φορτηγά φόρτωσης υλικού 

• Παραλαβή υλικού με κλειστή αεραντλία αναρρόφησης η οποία είναι εγκατεστημένη στα φορτηγά 

• Ύπαρξη φίλτρου συγκράτησης σκόνης (NEDERMAN FLEX PAK 1000) στη διάταξη 

τροφοδοσίας μεταφορικού κοχλία εισαγωγής πρώτης ύλης.  

• Φίλτρο συγκράτησης σκόνης εκτόνωσης πλήρωσης φορτηγών 

Η σκόνη από τα φίλτρα αποκονίωσης συλλέγεται και αποθηκεύεται προσωρινά εντός μεταλλικών 

δοχείων καλά κλεισμένων (καπάκι ασφαλισμένο), τοποθετημένα σε ξυλοπακέτα και τυλιγμένα με 

stretch film σε προκαθορισμένο χώρο της εγκατάστασης μέχρι να παραδοθεί σε εγκαταστάσεις 

περαιτέρω διαχείρισης. 

Πέρα των ανωτέρω εντός του κτηρίου προβλέπεται κατάλληλο σύστημα εξαερισμού με φίλτρα 

κατακράτησης σκόνης και φίλτρα ενεργού άνθρακα ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και υγιεινή των 
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εργαζομένων. Συνεπώς με την τήρηση των άνωθεν διατάξεων ελαχιστοποιείται πλήρως η εκπομπή 

αιωρούμενων σωματιδίων. 
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4 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

4.1 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Η υλοποίηση της συγκεκριμένης επένδυσης έχει ιδιαίτερη σημασία, τόσο για την τοπική κοινωνία, όσο 

και για την εθνική οικονομία. Τα οφέλη από την λειτουργία της προτεινόμενης εγκατάστασης είναι 

πολλαπλά. Η υλοποίηση του προτεινόμενου εγχειρήματος, εκτός από την οικονομική διάσταση που 

βεβαίως έχει για τους επενδυτές, θα συμβάλλει εκτός των άλλων και στην ανάπτυξη της ευρύτερης 

περιοχής, λόγω των θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν, τόσο κατά το στάδιο της υλοποίησης 

του έργου, όσο και κατά τη λειτουργία του. 

Με την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου η εταιρεία στοχεύει σε  πολλαπλά οφέλη, που 

συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

• Επωφελής διαχείριση στερεών αποβλήτων 

• Επωφελής διαχείριση των υπολειμμάτων που οδηγούνται προς υγειονομική ταφή με 

συνέπεια την αύξηση του χρόνου ζωής των ΧΥΤΑ 

• Τόνωση της εμπορικής - οικονομικής δραστηριότητας σε τοπικό επίπεδο τουλάχιστον κατά 

το στάδιο υλοποίησης του έργου με αποτέλεσμα την κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα 

αυτού.   

• Ύπαρξη νέων θέσεων εργασίας 

• Το παραγόμενο προϊόν θειικού σιδήρου θα καλύψει τις ανάγκες της αγοράς (πχ 

τσιμεντοβιομηχανία, λιπάσματα κτλ) 

• Η διαρκής και αδιάλειπτη εξυπηρέτηση των πελατών, ακολουθώντας τις τεχνολογικές 

προόδους του κλάδου. 

• Εναρμόνιση με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης 

Με βάση όλα τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η λειτουργία της εξεταζόμενης μονάδας θα συμβάλει 

στην προστασία του περιβάλλοντος και την τόνωση της εμπορικής αγοράς και θα δημιουργήσει 

πολλαπλασιαστικά οφέλη στην τοπική οικονομία της ευρύτερης περιοχής της εγκατάστασής της. 

4.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Για τη χωροθέτηση της μονάδας συνυπολογίστηκαν όλες οι παράμετροι που επηρεάζουν τη λειτουργία 

και την απόδοσή της. Ελήφθησαν υπόψη όλοι οι χωροταξικοί παράγοντες και περιορισμοί σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία. Ο χώρος που επιλέχθηκε να εγκατασταθεί η μονάδα, πληροί τις 

προϋποθέσεις καθώς βρίσκεται σε περιοχή με ευνοϊκά γεωγραφικά χαρακτηριστικά (στην Α΄ΒΙΠΕ 

ΒΟΛΟΥ) καθώς απέχει και αρκετά από οργανωμένες οικιστικές δομές. 
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Αφού κατέληξε στον εν λόγω χώρο, έλαβε την με Α.Π. 75694/10-09-2019 Βεβαίωση Χρήσεων Γης από 

την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Βόλου με την οποία επιβεβαιώθηκε η καταλληλόλητα του εν λόγω 

γηπέδου. 

Στη συνέχεια η εταιρεία προχώρησε στην έκδοση της υπ. αριθμ. πρωτ. 3439/21-11-2019 Υπαγωγής σε 

Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις ως «Εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης στερεών μη 

επικινδύνων αποβλήτων (εργασία R12, R13). 

Να αναφερθεί έχει εκδοθεί η υπ. αριθμ. πρωτ. 3439/21-11-2019 Υπαγωγή σε Πρότυπες 

Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις και εν συνεχεία εκδόθηκε η Γνωστοποίηση Λειτουργίας (1154347 ver. 1) 

για την δραστηριότητα εγκατάστασης προσωρινής αποθήκευσης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων. 

Για την δραστηριότητα επεξεργασίας του θειικού σιδήρου έχει κατατεθεί σχετικός φάκελος στη Δ/νση 

Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων (έχει εκδοθεί έγγραφο σχετικά με την υπαγωγή της 

δραστηριότητας στην περιβαλλοντική Κατηγορία Β’), η υπ. αριθμ. Πρωτ. 1707/06-05-2020 Υπαγωγή 

σε ΠΠΔ και αναμένεται η ολοκλήρωση της έκδοσης Γνωστοποίησης Λειτουργίας (επισυνάπτονται 

σχετικά έγγραφα). 

Η εταιρεία με τον εν λόγω φάκελο προτίθενται να επεκτείνει την δραστηριότητα της όσον αφορά κυρίως 

τη δραστηριότητα της προσωρινής αποθήκευσης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων (εργασία R12, 

R13). Η εταιρεία με τον εν λόγω φάκελο προτίθενται αφενός να αυξήσει το μέγεθος της εν λόγω 

δραστηριότητας (πιο συγκεκριμένα τη δυναμικότητα των πρώτων υλών σε σχέση την περιβαλλοντικά 

αδειοδοτημένη δραστηριότητα) και αφετέρου να προχωρήσει σε προσθήκη νέου μηχανολογικού 

εξοπλισμού. 

Το κτίριο της δραστηριότητας (εμβαδού 5.600 m2 από το οποίο μισθώνονται 2.816 m2) βρίσκεται στη Α 

ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ του Δήμου Βόλου, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας. 

Η υπό εξέταση μονάδα θα εγκατασταθεί σε μισθωμένο χώρο (το κτίριο της δραστηριότητας είναι 

εμβαδού 5.600 m2 από το οποίο μισθώνονται 2.816 m2) που βρίσκεται στην Α’ ΒΙΠΕ Βόλου. Το γήπεδο 

βρίσκεται εκτός περιοχής του Δικτύου προστατευμένων περιοχών NATURA 2000. 

4.3 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ 

Η μονάδα είναι εγκατεστημένη εντός της Α΄ ΒΙΠΕ Βόλου, όπου υπάρχουν κάθε μορφής βιομηχανικές 

μονάδες που καλύπτουν πληθώρα τομέων της οικονομικής δραστηριότητας.  

Στην ευρύτερη περιοχή του έργου δεν υπάρχουν δραστηριότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν 

ή να επηρεαστούν καθοριστικά από την λειτουργία της μονάδας.  

Να σημειωθεί ότι η εν λόγω βιομηχανική ζώνη καλύπτει τις βασικές υποδομές και την απαραίτητη 

οργάνωση των βιομηχανικών-βιοτεχνικών μονάδων (πχ Υποδομές, Εσωτερικό οδικό δίκτυο, Δίκτυο 

ύδρευσης, Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων, Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, Σύνδεση με Μονάδα 
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Καθαρισμού Αποβλήτων Βόλου,  Ηλεκτροδότηση, Τηλεπικοινωνιακό δίκτυο κλπ) που επιτρέπουν την 

εύρυθμη λειτουργία της μονάδας. 

 

Εικόνα 2:  Διαδραστικός Χάρτης Ά ΒΙΠΕ Βόλου (πηγή: 

https://www.etvavipe.gr/industrialareas/volosindustrialarea) 

Γενικά η εν λόγω εγκατάσταση δεν παρουσιάζει συσσωρευτικές επιδράσεις επί άλλων έργων και 

δραστηριοτήτων, είτε αυτά είναι παρόμοιας φύσεως είτε διαφορετικής, αντιθέτως δρα συμπληρωματικά 

προς αυτά καθώς αποτελεί μια υποδομή για την ορθή διαχείριση των παραγόμενων από αυτές 

αποβλήτων.  

https://www.etvavipe.gr/industrialareas/volosindustrialarea
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5 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

5.1 ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Ο χώρος της εγκατάστασης βρίσκεται στη A’ ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ του Δήμου Βόλου, της Περιφερειακής 

Ενότητας Μαγνησίας.  

Η θέση του έργου παρουσιάζεται στο επισυναπτόμενο χάρτη προσανατολισμού στο Παράρτημα. 

Οι προστατευόμενες περιοχές που εντάσσονται στο δίκτυο NATURA 2000, βρίσκονται σε μεγάλες 

αποστάσεις από την περιοχή του έργου. Ειδικότερα οι πλησιέστερες περιοχές στην εγκατάσταση είναι 

οι:  

• ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ (GR 1430008) βορειοανατολικά του έργου σε απόσταση περίπου 4,5 χιλιόμετρα 

• ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΠΡΩΗΝ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ (GR 1430007) βόρεια του έργου σε 

απόσταση η περίπου 5,6 χιλιόμετρα 

Το έργο σύμφωνα με τον Ν. 3937/11 δεν εντάσσεται εντός περιοχής χαρακτηρισμένης ως καταφύγιο 

άγριας ζωής.  

Στην ευρύτερη περιοχή του έργου δεν εντοπίζονται μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι που δύναται να 

επηρεαστούν από την εν λόγω δραστηριότητα. 

Αναλυτικά στοιχεία ως προς το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή του 

έργου παρατίθενται σε επόμενο κεφάλαιο. 

5.2 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Το εν λόγω γήπεδο, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 75694/10-09-2019 βεβαίωση χρήσεων γης της 

Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Βόλου,  ευρίσκεται στο ΟΤ 15 & 16 εντός του εγκεκριμένου 

ρυμοτομικού σχεδίου του Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟΠΑ) Βόλου της Α’ ΒΙΠΕ Βόλου της ΔΕ Αισωνίας του 

Δήμου Βόλου του Ν. Μαγνησίας όπως εγκρίθηκε με το Ν.3212/03 άρθρο 19 (ΦΕΚ 308/Α/2003). 

Τα ΟΤ 15 & 16 αποτελούν τμήμα των ήδη εγκεκριμένων υπ αρ. 1-52 βιοτεχνικών οικοπέδων με το ΠΔ 

11-12-1980 (ΦΕΚ 12/Δ/81) σύμφωνα με το οποίο καθορίζονται οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης για 

τα οικόπεδα, που εντάσσονται στη συγκεκριμένη περιοχή. Ως εκ τούτου εξ ορισμού επιτρέπονται οι 

βιοτεχνικές χρήσεις. Επιπροσθέτως η ευρύτερη περιοχή της Α ΒΙΠΕ Βόλου υπάγεται στις διατάξεις της 

υπ. αριθμ. 3018/1670955-10-2016 Απόφασης της ΓΓΑΔ Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας περί έγκρισης της 

Αναθεώρησης και επέκτασης του ΓΠΣ Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου (ΦΕΚ 237/ΑΑΠ/2016). 
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Οι χρήσεις γης της ευρύτερης περιοχής μελέτης δεν επηρεάζονται από τη παρουσία ή λειτουργία του 

συγκεκριμένου έργου. 

5.2.1 ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 

Η υπό μελέτη μονάδα θα εγκατασταθεί σε βιομηχανική περιοχή εκτός ορίων οικισμών. Ο πλησιέστερος 

οικισμός είναι ο οικισμός Δίμηνη νοτιοανατολικά σε απόσταση περίπου 2,5 km.   

5.2.2 ΌΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ 

Ν. 3937/2011 

Η υπό μελέτη μονάδα βρίσκεται ΕΚΤΟΣ των ορίων του δικτύου προστασίας της φύσης NATURA (SCI 

/ SAC). 

 

Εικόνα 3: Η θέση της μονάδας ως προς τις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου NATURA 2000 στην 

ευρύτερη περιοχή (Πηγή: http://www.oikoskopio.gr/map/) 

Η άμεση περιοχή του έργου παρουσιάζει έντονη βιομηχανική – βιοτεχνική δραστηριότητα καθώς το 

έργο εντάσσεται εντός περιοχής ΒΙΠΑ. 

Στην ευρύτερη περιοχή του έργου υπάρχουν διάφοροι τύποι οικοσυστημάτων όπως: 

• Φυσικά οικοσυστήματα που περιλαμβάνουν α) ποταμούς και παραποτάμους που 

χαρακτηρίζονται από δενδρώδη παραποτάμια βλάστηση αζωνικού τύπου, β) βοσκοτόπων και 

γ) δασικό οικοσύστημα  

• Ανθρωπογενές οικοσύστημα που περιλαμβάνει αγροτικές - γεωργικές εκτάσεις οι οποίες 

καλύπτουν μεγάλο ποσοστό της υπό μελέτη έκτασης.  

http://www.oikoskopio.gr/map/
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Το υπό μελέτη έργο χωροθετείται σε μια περιοχή η οποία γενικά χαρακτηρίζεται από ανθρωπογενείς 

παρεμβάσεις (οδικό δίκτυο, οικισμοί, συγκέντρωση αγροτικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων, 

καλλιέργειες κλπ.). 

Στην ευρύτερη περιοχή του έργου δεν εντοπίζονται  μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι που δύναται να 

επηρεαστούν από την εν λόγω δραστηριότητα. 

Αναλυτικά στοιχεία ως προς το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή του 

έργου παρατίθενται σε επόμενο κεφάλαιο. 

Το έργο δεν βρίσκεται σε περιοχή του Ν. 3937/11 (Περιοχές απόλυτης προστασίας ή προστασίας της 

φύσης, Εθνικά πάρκα, Ειδικές Ζώνες Διατήρησης, Περιφερειακά πάρκα, Ζώνες Ειδικής Προστασίας, 

κα). 

5.2.3 ΔΑΣΗ, ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 

Η εν λόγω έκταση δεν εμπίπτει στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας (έχουν αναρτηθεί οι δασικοί 

χάρτες στην περιοχή).  

 

Εικόνα 4: Η θέση της μονάδας σε απόσπασμα από αναρτημένους δασικούς χάρτες (ΕΚΧΑ ΑΕ). 

5.2.4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 

Στην ευρύτερη περιοχή του έργου δεν εντοπίζονται υποδομές κοινωνική ωφέλειας. Η ευρύτερη περιοχή 

των εγκαταστάσεων αποτελείται από βιομηχανικές-βιοτεχνικές μονάδες. 

Θέση μονάδας 
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5.2.5 ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Η περιοχή του έργου δεν ανήκει σε Θεσμοθετημένη περιοχή ιστορικής, πολιτιστικής ή αρχαιολογικής 

σημασίας. 

 

Εικόνα 5: Χάρτης θέσεων αρχαιολογικών χώρων στην ευρύτερη περιοχή του έργου 
(Πηγή:http://odysseus.culture.gr/map/CulturalMap_gr/cultural_map_gr.html) 

Σύμφωνα με τον Διαρκή Κατάλογο Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων Ελλάδας του Υπουργείου 

Πολιτισμού, παρακάτω παρουσιάζονται οι κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία της ευρύτερης 

περιοχής. 

 

 

http://odysseus.culture.gr/map/CulturalMap_gr/cultural_map_gr.html
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5.3 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΡΙΣΗΣ 

5.3.1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

(Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α.) 

Στο εγκεκριμένο Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΚΥΑ 

6876/4871/2008 - ΦΕΚ 128Α/3-7-2008), αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στη διευθέτηση συγκρούσεων 

χρήσεων γης και στη διασφάλιση προϋποθέσεων συνύπαρξης δραστηριοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη 

τη μοναδικότητα και διαθεσιμότητα των πόρων για την ανάπτυξη κάθε παραγωγικής δραστηριότητας 

και τη στάθμιση κόστους – ωφέλειας σε κοινωνικοοικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. 

Οι βασικοί στόχοι – επιδιώξεις για την βιομηχανία είναι οι εξής 

❑ Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στο βιομηχανικό τομέα μέσω 

κατάλληλων χωρικών ρυθμίσεων και με εστίαση σε δραστηριότητες που καλύπτουν τοπικές 

ανάγκες ή παρουσιάζουν συγκριτικό πλεονέκτημα σε διεθνείς αγορές.  

❑ Προώθηση ενός πολυκεντρικού προτύπου χωρικής οργάνωσης της βιομηχανίας, με σκοπό την 

αύξηση της συμβολής της στην περιφερειακή ανάπτυξη και την αξιοποίηση των συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων διαφόρων περιοχών.  

❑ Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις δραστηριότητες του βιομηχανικού τομέα με 

την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών εκμετάλλευσης και παραγωγής, καθώς και τεχνικών 

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος.  

❑ Εξορθολογισμός της διαδικασίας χωροθέτησης της βιομηχανίας: α) με οργάνωση υποδοχέων 

για τη μεταποίηση σε κατάλληλες θέσεις και στήριξή τους με αποτελεσματικά κίνητρα, β) με 

κλαδικές ρυθμίσεις για τις μονάδες με συγκεκριμένες απαιτήσεις χωροθέτησης, γ) με 

διασφάλιση των όρων γειτνίασής τους με άλλες δραστηριότητες (ειδικά τις μη συμβατές).  

❑ Βελτίωση και συντονισμός των θεσμικών προβλέψεων των επί μέρους χωρικών πολιτικών, 

ώστε να προωθείται πληρέστερα η επιχειρηματικότητα και να επιτυγχάνεται διαφάνεια και 

ασφάλεια δικαίου κατά τη χωροθέτηση των βιομηχανικών μονάδων.  

❑ Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με την ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής στους τομείς της 

πληροφορικής, των επικοινωνιών και της καινοτομίας.  

5.3.2 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Σύμφωνα με την ΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/69722/1108 (ΦΕΚ 269/ΑΑΠ/2018) «Έγκριση Αναθεώρησης 

του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας και Περιβαλλοντική Έγκριση 

αυτού.» αναφέρονται τα εξής: 

…. 

9.2. Να προωθούνται κατά προτεραιότητα έργα και δράσεις ανάκτησης, ανακύκλωσης και 

επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων. 
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….. 

Όσον αφορά στα στερεά απόβλητα επιβάλλεται η εφαρμογή, το συντομότερο, του Περιφερειακού 

Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Θεσσαλίας, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του 

αναθεωρημένου εθνικού σχεδιασμού (ΕΣΔΑ, Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα Πρόληψης Παραγωγής 

Αποβλήτων κ.α.) και να αντιμετωπισθούν οι αναθεωρημένες ανάγκες της Περιφέρειας.  

…. 

Να προωθηθεί ειδικός σχεδιασμός που θα περιλαμβάνει προτάσεις εντός της Περιφέρειας Θεσσαλίας 

για τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων και τη διαχείριση αποβλήτων βιομηχανικών δραστηριοτήτων, 

επικίνδυνων αποβλήτων και ιατρικών αποβλήτων. 

…… 

Να ολοκληρωθούν οι υποδομές υγείας, πρόνοιας, έρευνας, εκπαίδευσης, ύδρευσης, αποχέτευσης, 

διαχείρισης αποβλήτων, μεταφορών και υποδοχέων παραγωγικών δραστηριοτήτων, όπως αυτές 

προβλέπονται στις στρατηγικές κατευθύνσεις εξειδίκευσης του χωρικού προτύπου ανάπτυξης του 

Σχεδίου. 

5.3.3 ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Β.) 

Σύμφωνα με την υπ. αριθμό 11508/2009 - ΦΕΚ ΑΑΠ 151/ΑΑΠ/13-04-2009), «Έγκριση ειδικού πλαισίου 

χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τη βιομηχανία και της στρατηγικής μελέτης 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» αναφέρονται για την Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

I. Κατευθύνσεις για την Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Βασικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και στόχοι:  

Κύρια χωροταξικά χαρακτηριστικά της Θεσσαλίας είναι η κεντροβαρική γεωγραφική θέση ως προς τον 

ελληνικό χώρο (και διέλευση του κύριου εθνικού αναπτυξιακού άξονα), η εσωτερική συνοχή, και η 

ύπαρξη μεγάλων αστικών κέντρων σε αποστάσεις που διευκολύνουν σημαντικά μια στρατηγική 

δικτυώσεων. Η οικονομική βάση χαρακτηρίζεται από την υψηλή παρουσία της γεωργίας, μέχρι 

πρόσφατα εισοδηματοφόρας αλλά πλέον υφιστάμενης σημαντικής πιέσεις, και η συγκριτικά υψηλή 

παρουσία της μεταποίησης που καθιστά τη Θεσσαλία ισχυρό βιομηχανικό ρόλο σε εθνική κλίμακα. 

Πέρα από την ποσοτική σημασία, η τελευταία διαθέτει και άλλα πλεονεκτήματα (ορισμένες μεγάλες 

μονάδες, ορισμένοι οργανωμένοι υποδοχείς, ερευνητικό δυναμικό στην Περιφέρεια) αλλά 

χαρακτηρίζεται και από αδυναμίες: περιορισμένη έμφαση σε προϊόντα έντασης γνώσης και 

τεχνολογίας, περιορισμένες ιδιωτικές επενδύσεις. Στην προηγούμενη δεκαετία υπήρξαν πιέσεις 

αποβιομηχάνισης, αλλά κατά τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει ανάκαμψη. 

Προτεραιότητες σε επίπεδο κλάδων ή κατηγοριών βιομηχανίας:   
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Από κλαδική άποψη, η υφιστάμενη διπλή ειδίκευση σε κλάδους του συμπλέγματος 1 (κυρίως εν− 

διάμεσοι κλάδοι, με μάλλον αστική χωροθέτηση), και σε κλάδους μεταποίησης αγροτικών προϊόντων 

(συχνά με μονάδες μεγάλης κλίμακας, λόγω του αντίστοιχου χαρακτήρα της γεωργίας) (συμπλέγματα 

4, με αυτοτελή χωροθέτηση, και 3, με συμπληρωματικότητα προς το σύμπλεγμα 1 σε επίπεδο νομού), 

προσδίδουν ήδη αρκετά σαφή φυσιογνωμία στη θεσσαλική μεταποίηση. Στο μέτρο που θα είναι δυνατή 

η προώθηση κλαδική προτεραιοτήτων, οι ειδικεύσεις αυτές σκόπιμο είναι να στηριχθούν περαιτέρω. 

Επίσης, πρέπει να στηριχθεί η αύξηση της παρουσίας κλάδων/μονάδων με πιο έντονο από το σύνηθες 

τεχνολογικό προφίλ, τα χαρακτηριστικά της Περιφέρειας καθιστούν σκόπιμη τη διευκόλυνση της 

χωρικής εγγύτητας της βιομηχανίας με δραστηριότητες Ε.Τ.Α., εφοδιαστικής και εμπορίου.  

Χωροταξικό πρότυπο της βιομηχανίας:  

Από χωρική άποψη, ο κύριος άξονας/ζώνη ανάπτυξης της μεταποίησης θα παραμείνει η ευρύτερη 

περιοχή του δίπολου Λάρισας−Βόλου, ενισχυόμενη και με κάποια περιθώρια γεωγραφικής διεύρυνσης 

(περιοχή εντατικοποίησης με θύλακες ποιοτικής αναδιάρθρωσης). Παράλληλα, προκύπτει 

μεσοπρόθεσμα δυνατότητα μιας νέας ζώνης ανάπτυξης της βιομηχανίας στα δυτικά 

(Καρδίτσα−Τρίκαλα με προεκτάσεις προς Εγνατία) (περιοχή επέκτασης), που πρέπει να στηριχθεί 

ισχυρά από τις χωρικές πολιτικές. Στις ορεινές ζώνες, τέλος, πρέπει να στηριχθεί η ανάπτυξη της 

βιοτεχνίας, που ήδη παρουσιάζει ορισμένα στοιχεία δυναμισμού. 

Οργανωμένη χωροθέτηση της βιομηχανίας: 

Στους σημερινούς, συγκριτικά αρκετούς οργανωμένους υποδοχείς, υπάρχει σχετικά υψηλή με 

απόλυτους όρους ανάγκη προσθήκης νέων, εν μέρει για νέες μονάδες και περισσότερο για τη 

μετεγκατάσταση υφιστάμενων, καθώς και για την εξυγίανση υπαρχουσών άτυπων συγκεντρώσεων 

Πολιτική για τις χρήσεις γης και τη διάσπαρτη χωροθέτηση της βιομηχανίας:  

(α) Αποτροπή της παρόδιας ανάπτυξης μονάδων μεταποίησης στους μη−κλειστούς 

αυτοκινητόδρομους και το λοιπό βασικό οδικό δίκτυο των ισχυρών στοιχείων της χωρικής οργάνωσης 

της βιομηχανίας. (β) Είναι αναγκαίος ο λεπτομερής χωρικός σχεδιασμός της ευρύτερης ζώνης του 

δίπολου Λάρισας− Βόλου, και τα υπό εκπόνηση δύο Ρυθμιστικά Σχέδια (που πρέπει να συντονιστούν) 

παρέχουν τη σχετική δυνατότητα. (γ) Η) Η χωροθέτηση νέων μονάδων με βάση τις γενικές διατάξεις 

της νομοθεσίας περί εκτός σχεδίου δόμησης είναι μη αποδεκτή στην περιοχή ευθύνης των δύο 

Ρυθμιστικών Σχεδίων, που πρέπει να προβλέψουν ειδικές ζώνες για τον τομέα, εν γένει με οργανωμένο 

χαρακτήρα. Μεσοπρόθεσμα, η πολιτική αυτή πρέπει να επεκταθεί και στα μελλοντικά ισχυρά στοιχεία 

της χωρικής οργάνωσης της βιομηχανίας, προς τα δυτικά. δ) Η στήριξη της 

επιβίωσης/μετασχηματισμού των υπαρχουσών μονάδων, εκτός των περιοχών των σημείων (α) και (β) 

στις σημερινές τους θέσεις είναι σκόπιμη. 

II. Κατευθύνσεις για τον Ν. Μαγνησίας. 

Κλαδικές προτεραιότητες:  
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Ο Νομός παρουσιάζει εξειδίκευση στα συμπλέγματα 1 και 3, έχει δηλ. στοιχεία μητροπολιτικού 

χαρακτήρα. Οι προτεραιότητες συνίστανται στην ενίσχυση των δύο συμπλεγμάτων καθώς και του 

συμπλέγματος 2 που έχει σχετικά υψηλή παρουσία αν και κάτω από το κατώφλι εξειδίκευσης, σε μια 

λογική ολοκλήρωσης της βιομηχανικής βάσης της Μαγνησίας. 

Χωροταξικό πρότυπο της βιομηχανίας:  

Η μεταποίηση συγκεντρώνεται χωρικά σε ένα τόξο από το Βόλο προς τα ΝΔ, με ισχυρά σημεία το Π.Σ. 

Βόλου, τη ΒΙ.ΠΕ. Βόλου και τον Αλμυρό. Η προώθηση του δίπολου Λάρισας − Βόλου, που αποτελεί 

στρατηγική προγραμματική επιλογή θα οδηγήσει στη δημιουργία μιας ευρύτερης ζώνης που θα 

περιλαμβάνει τις δύο πόλεις, τις σημερινές ευρύτερες περιοχές τους και τον ενδιάμεσο, κυρίως αγροτικό 

σήμερα, χώρο. Όσον αφορά τη βιομηχανία, η ζώνη αυτή θα επεκταθεί προς ΒΔ (Λάρισα), ενώ οι τάσεις 

προς νότια πρέπει να κατευθυνθούν εκτός της παράκτιας ζώνης, με εξαίρεση ήδη υφιστάμενους 

παράκτιους πόλους.  

Οργανωμένη χωροθέτηση της βιομηχανίας:  

Η ΒΙ.ΠΕ. (3 τμήματα) οδηγείται σε εξάντληση της χωρητικότητάς της. Θα απαιτηθούν και άλλοι 

οργανωμένοι υποδοχείς, τόσο για νέες μονάδες όσο και για μετεγκαταστάσεις. Η διατήρηση της 

υφιστάμενης διάσπαρτης χωροθέτησης με δυνατότητες μετασχηματισμού των υφιστάμενων μονάδων 

είναι αποδεκτή στον αστικό χώρο, ενώ στον εξωαστικό χώρο μόνο εκτός της ζώνης του δίπολου 

Λάρισας – Βόλου (για νέες μονάδες). 

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανίας:  

Έντονες. Ανάγκη μέτρων αντιρρύπανσης (ιδίως της αέριας), λαμβανομένης υπόψη της ύπαρξης πολύ 

μεγάλων μονάδων με υποχρεωτική παραμονή στην ίδια θέση. Η ύπαρξη και μονάδων Σεβέζο 

επιβάλλει, εξάλλου, αποτελεσματική προετοιμασία Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε. 

Πολιτική για τις περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλή παρουσία βιομηχανίας (ενδονομαρχιακές ανισότητες): 

Πολιτική τύπου 1, με στοιχεία τύπου 9.  

Βιομηχανία και αγορά εργασίας: 

Ήπια πολιτική τύπου 1, με ανάγκη επαγρύπνησης λόγω του κινδύνου επανάληψης του φαινομένου 

αποβιομηχάνισης της δεκαετίας του ’90. 

5.3.4 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Το τροποποιημένο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο 

Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμόν 49 Πράξη του Υπουργικού 

Συμβουλίου (ΠΥΣ) και δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 174/ τ.Α’/15-12-2015. 

Η εθνική πολιτική για τα απόβλητα αποτελεί μέρος της πολιτικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της χώρας, 

με την οποία διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος, η υγεία και η ευημερία των πολιτών. 

Αποβλέπει στον κοινωνικό, οικολογικό μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου στη μετάβαση σε 
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μια οικονομία των κοινωνικών αναγκών, που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους, είναι φιλική στο 

περιβάλλον και στοχεύει στην αντιμετώπιση των αποβλήτων ως πόρο. 

Απώτερος σκοπός της εθνικής πολιτικής είναι η ολοκληρωμένη και ορθολογική διαχείριση των 

αποβλήτων που έγκειται στη συμπληρωματικότητα των επιλογών διαχείρισης, με γνώμονα την 

αειφορική χρήση των πόρων, προκειμένου να μειώνονται οι παραγόμενες ποσότητες αποβλήτων και, 

όπου δημιουργούνται απόβλητα, να υφίστανται διαχείριση με τέτοιο τρόπο, ώστε να μειώνονται οι 

επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία και παράλληλα να συνεισφέρουν θετικά στην 

οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Ιδιαίτερη σημασία για την επίτευξη αυτού του σκοπού έχει η 

προώθηση της ιεράρχησης των αποβλήτων, με ποσοτικούς στόχους που θα αποτυπώνουν ότι η 

προτεραιότητα δίνεται στην πρόληψη της παραγωγής ως βέλτιστη επιλογή, ακολουθούμενη από την 

προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση, τις άλλες μορφές ανάκτησης και την ασφαλή 

διάθεση ως τελευταία επιλογή διαχείρισης.  

Οι στόχοι – ορόσημα της εθνικής πολιτικής για τα απόβλητα έως το 2020 είναι προσανατολισμένοι στα 

εξής: 

❑ Δραστική μείωση της κατά κεφαλή παραγωγής αποβλήτων. 

❑ Προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση με χωριστή συλλογή 

ανακυκλώσιμων – βιοαποβλήτων τουλάχιστον για το 50% της ποσότητας των Αστικών Στερεών 

Αποβλήτων (ΑΣΑ). 

❑ Ανάκτηση ενέργειας ως συμπληρωματική μορφή διαχείρισης. 

❑ Υγειονομική ταφή των αποβλήτων ως τελευταία επιλογή, για λιγότερο από το 30% της 

ποσότητας των ΑΣΑ. 

Εντός του προαναφερόμενοι πλαισίου, οι γενικοί στόχοι του ΕΣΔΑ είναι συνοπτικά οι εξής: 

❑ Σταθεροποίηση της παραγωγής αποβλήτων στα επίπεδα του 2011, με φθίνουσα τάση. 

❑ Προτεραιότητα στη διαλογή υλικών στην πηγή έναντι της ανάκτησης σε συγκεντρωτικές 

εγκαταστάσεις μηχανικής διαλογής σύμμεικτων ΑΣΑ. 

❑ Ολοκλήρωση του αναγκαίου δικτύου με την προσθήκη του νέου δικτύου των Πράσινων Σημείων 

ως το 2020. 

❑ Μείωση στο ελάχιστο δυνατό της συνολικής ποσότητα ανακτήσιμων αποβλήτων που διατίθετναι 

για υγειονομική ταφή. 

❑ Ριζικός ανασχεδιασμός του υφιστάμενου σχεδιασμού υποδομών διαχείρισης, με στόχο της 

ριζική αναβάθμιση της ανακύκλωσης και ανάκτησης με χωριστή συλλογή ως το 2020. 

❑ Περαιτέρω αξιοποίηση δευτερογενών υλικών (π.χ. κόμποστ) με εξασφάλιση αυστηρών 

ποιοτικών προδιαγραφών. 

❑ Ανάκτηση ενέργειας σε συμπληρωματικό ρόλο. 
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❑ Συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση των δεδομένων παραγωγής και διαχείρισης των 

αποβλήτων. 

❑ Αναμόρφωση του κεντρικού μηχανισμού παρακολούθησης και ελέγχου της διαχείρισης των 

αποβλήτων. 

❑ Ανάπτυξη εθνικής επικοινωνιακής στρατηγικής για τα απόβλητα έως και το 2015. 

❑ Αναθεώρηση των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ). 

❑ Εκπόνηση και εφαρμογή τοπικών σχεδίων αποκεντρωμένης διαχείρισης από όλους τους 

Δήμους. 

❑ Εξάλειψη της ανεξέλεγκτης διάθεσης αστικών αποβλήτων εντός του 2015 και λοιπών 

αποβλήτων έως το 2018. 

❑ Ορθολογική διαχείριση των ιστορικά αποθηκευμένων αποβλήτων. 

❑ Αποκατάσταση των κυριότερων ρυπασμένων χώρων διάθεσης αποβλήτων έως το 2020. 

5.3.5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΠΕΣΔΑ) εγκρίθηκε από 

το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας με την α/α129/2016 Απόφαση (Πρακτικό 11/27.7.2016, αρ. 

πρωτ. 856/1.8.2016 – ορθή επαν.) και κυρώθηκε με την με αρ. οικ.: 47393/4273/4-10-2016 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 

Β΄ 3299/13.10.2016). 

Συνοπτικά οι σημαντικότερες δράσεις που προτείνονται στο παρόν σχέδιο είναι οι εξής:  

- Καθιέρωση της χωριστής συλλογής αποβλήτων, τουλάχιστον για το γυαλί, το χαρτί, το μέταλλο και το 

πλαστικό, ώστε να εξασφαλισθεί, κατ ’ελάχιστον, η ανακύκλωση του 65% του συνολικού τους βάρους 

από το στάδιο της προδιαλογής, ως το 2020.  

- Καθιέρωση της χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της χωριστής 

συλλογής ήτοι 40% του συνολικού βάρους των βιοαποβλήτων, ως το 2020 και επεξεργασία των 

χωριστά συλλεγέντων βιοαποβλήτων σε μονάδες κομποστοποίησης με στόχο την παραγωγή κόμποστ 

υψηλής ποιότητας. Σε πρώτη φάση προτείνονται οι εξής μονάδες βιολογικής επεξεργασίας: Μία μονάδα 

που θα εξυπηρετεί τις Π.Ε. Τρικάλων και Π.Ε. Καρδίτσας, μία μονάδα για την Π.Ε. Λάρισας, μία μονάδα 

για την Π.Ε. Μαγνησίας και τρεις μικρές Μονάδες στην Π.Ε. Σποράδων (Σκιάθος, Σκόπελος, 

Αλόννησος).  

- Δημιουργία ενός πυκνού δικτύου Πράσινων Σημείων μέτρων για την ενίσχυση της διαλογής στην πηγή 

από τους πολίτες για όλα σχεδόν τα ρεύματα αποβλήτων, ώστε να επιτευχθούν κατ’ ελάχιστον οι στόχοι 

του Ν.4042/2012 (Α’ 24) έως το 2020.  

- Δημιουργία μονάδων επεξεργασίας υπολειπόμενων σύμμεικτων ΑΣΑ για την επίτευξη των στόχων 

ανακύκλωσης του Ν.4042/2012 καθώς και της εκτροπής των βιοαποδομήσιμων υλικών. Προβλέπεται 

η κατασκευή συνολικά τριών μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων ΑΣΑ (Λάρισα, Μαγνησία, Δυτ. 

Θεσσαλία).  
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- Για τα απόβλητα Κατασκευών και Κατεδαφίσεων και για την επίτευξη των στόχων του Άρθρου 11 της 

Οδηγίας 2008/98, προβλέπεται η δημιουργία Μονάδων Ανάκτησης ΑΕΚΚ (εκτιμώμενος αριθμός 4), εκ 

των οποίων η μία θα είναι κινητή για να καλύψει τις ανάγκες των νησιών, και ένας ΧΥΤ αδρανών καθώς 

και η εφαρμογή της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού μέσω της δημιουργίας Συστήματος 

Εναλλακτικής Διαχείρισης.  

- Δημιουργία μονάδων αξιοποίησης της ιλύος που παράγεται από τις μεγάλες και μεσαίες ΕΕΛ της 

Περιφέρειας.  

- Εφαρμογή δράσεων συνεπεξεργασίας των βιομηχανικών αποβλήτων στο πλαίσιο δημιουργίας των 

νέων υποδομών διαχείρισης για τα ΑΣΑ.  

- Εφαρμογή Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων με στοχευμένες δράσεις για τους πολίτες, τις 

επιχειρήσεις και άλλους φορείς με στόχο την σταθεροποίηση των αποβλήτων στα σημερινά επίπεδα.  

5.3.6 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ 

Για την περιοχή έχει εκδοθεί η ΥΑ υπ. αριθμ. Ε.Γ.:οικ.897 (ΦΕΚ 4682/Β/2017) Έγκριση της 1ης 

Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος 

Θεσσαλίας και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

5.3.6.1 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ 

Το υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας, περιλαμβάνει τη Λεκάνη απορροής του Πηνειού (EL0816) και των 

ρεμάτων Αλμυρού – Πηλίου (EL0817). Η περιοχή του έργου ανήκει στην ΛΑΠ Αλμυρού – Πηλίου 

(EL0817). 
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Πίνακας 1: Λεκάνες απορροής ΥΔ Θεσσαλίας 

 

Εικόνα 6: Λεκάνες απορροής ποταμού στο ΥΔ Θεσσαλίας (EL08) και κύριοι ποταμοί και λίμνες 

Στο ΥΔ Θεσσαλίας (EL08) εντοπίζονται 72 ποτάμια ΥΣ, όπως προέκυψαν έπειτα από τις απαραίτητες 

διορθώσεις στο πλαίσιο της 1ης Αναθεώρησης, τα οποία χαρακτηρίστηκαν βάσει της νέας Τυπολογίας.  

Τα ποτάμια υδατικά συστήματα του ΥΔ Θεσσαλίας (EL08), καθώς και η νέα τυπολογία τους στη ΛΑΠ 

Ρεμάτων Αλμυρού – Πηλίου (EL0817) παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Θέση μονάδας 
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Πίνακας 2: Ποτάμια υδατικά συστήματα στη ΛΑΠ Ρεμάτων Αλμυρού – Πηλίου (EL0817) 

5.3.6.2 ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ 

Στο πλαίσιο της 1ης Αναθεώρησης του ΣΔΛΑΠ του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (EL08) 

επανεξετάσθηκαν τα αρχικά οριοθετημένα Υπόγεια Υδατικά Συστήματα (ΥΥΣ). Στον παρακάτω πίνακα 

παρουσιάζονται τα ΥΥΣ της ΛΑΠ Ρεμάτων Αλμυρού – Πηλίου. 

 

Πίνακας 3: ΥΥΣ της ΛΑΠ Ρεμάτων Αλμυρού – Πηλίου 
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Πίνακας 4: Χάρτης ορίων υπογείων υδάτων συστημάτων Θεσσαλίας (EL 08) 

Η περιοχή μελέτης του έργου εντάσσεται στο ΥΥΣ Σύστημα Υδροφοριών Νέας Αγχιάλου – Νέας Ιωνίας 

(Κωδ. EL0800280) έκτασης 127,83km2. 

Στη ΛΑΠ του ρεμάτων Αλμυρού συναντώνται οι γεωλογικοί σχηματισμοί της Ζώνης της Πίνδου η οποία 

αναπτύσσεται σε μικρή έκταση στα ανατολικά της ΛΑΠ. Επίσης εμφανίζονται η Μαλιακή Ζώνη, το 

Ηωελληνικο τεκτονικό Κάλυμμα, η Πελαγονική Ζώνη και η Ενότητα Αμπελακίων. 

Ασύμφωνα πάνω στους παραπάνω σχηματισμούς έχουν αποτεθεί στα βυθίσματα των λεκανών 

νεογενείς σχηματισμοί (κροκαλοπαγή, ψαμμίτες, αργίλους και μάργες κλπ) και τεταρτογενείς αποθέσεις 

(αλλουβιακές αποθέσεις, υλικά αναβαθμίδων, κώνοι κορημάτων - πλευρικά κορήματα και παράκτιοι 

σχηματισμοί). Οι αποθέσεις αυτές συναντώνται στην πεδινή περιοχή του Βόλου και του Αλμυρού. Οι 

υπόγειες υδροφορίες της ΛΑΠ αναπτύσσονται τόσο στους ανθρακικούς σχηματισμούς και είναι 

επηρεασμένες από τη διείσδυση της θάλασσας, όπως επίσης στους κοκκώδεις σχηματισμούς των 

τεταρτογενών αποθέσεων (πεδιάδα Αλμυρού και πεδινή περιοχή Βόλου), το δυναμικό των οποίων 

εξαρτάται από την κοκκομετρία τους και τις συνθήκες τροφοδοσίας. Τοπικής σημασίας υδροφορίες 

Θέση μονάδας 
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αναπτύσσονται στα οφιολιθικά και μεταμορφωμένα πετρώματα των γνευσιοσχιστόλιθων που 

εκφορτίζονται μέσω πηγών. 

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία μετρήσεων η ποσοτική και ποιοτική κατάσταση του ΥΥΣ Σύστημα 

Υδροφοριών Νέας Αγχιάλου – Νέας Ιωνίας (Κωδ. EL0800280), που εντάσσεται η περιοχή του έργου, 

παρουσιάζει καλή ποσοτική και ποιοτική κατάσταση και εντοπίζονται μόνο αυξημένες συγκεντρώσεις 

Cl λόγω φυσικών διεργασιών. Οι κύριες πιέσεις του ΥΥΣ οφείλονται στη γεωργία, αστικοποίηση και τη 

βιομηχανία. 

Στον πίνακα που ακολουθεί δίδονται τα αναλυτικά στοιχεία ετήσιας τροφοδοσίας και απολήψεις από τα 

υπόγεια υδατικά συστήματα του ΥΥΣ Σύστημα Υδροφοριών Νέας Αγχιάλου – Νέας Ιωνίας (Κωδ. 

EL0800280). 

 

 

Τα υπόγεια υδατικά συστήματα της ΛΑΠ Αλμυρού – Πηλίου είναι σε καλή ποιοτική και ποσοτική 

κατάσταση εκτός του ΥΥΣ Αλμυρού (EL0800140) που βρίσκεται σε κακή ποιοτική και ποσοτική 

κατάσταση. 
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Πίνακας 5: Ποιοτική και ποσοτική κατάσταση υπογείων υδατικών συστημάτων στη ΛΑΠ ρεμάτων 

Αλμυρού – Πηλίου (EL 0817) 

 

 
Πίνακας 6: Υπόγεια υδατικά συστήματα Χημική και Ποσοτική κατάσταση 

Σύμφωνα με τους παραπάνω πίνακες παρατηρούμε ότι η ποσοτική και ποιοτική κατάσταση του ΥΥΣ 

Σύστημα Υδροφοριών Νέας Αγχιάλου – Νέας Ιωνίας (Κωδ. EL0800280), που εντάσσεται η περιοχή του 

έργου, παρουσιάζει καλή ποσοτική και ποιοτική κατάσταση και εντοπίζονται μόνο ορισμένες 

υπερβάσεις Cl. Οι κύριες πιέσεις του ΥΥΣ οφείλονται στη γεωργία, αστικοποίηση και τη βιομηχανία. 

5.3.6.3 ΠΙΕΣΕΙΣ 

Στους ακόλουθους χάρτες παρουσιάζονται τα συνολικά ετήσια φορτία BOD, N και P που παράγονται 

στη Λεκάνη Απορροής Αλμυρού - Πηλίου  (EL0817) από τις σημειακές πηγές ρύπανσης που 

εντοπίστηκαν εντός των ορίων της. 

Στη ΛΑΠ Αλμυρού- Πηλίου (EL0817), τα συνολικά ετήσια φορτία που προκύπτουν από το άθροισμα 

των επιμέρους σημειακών πιέσεων είναι 1.014,74 τόνοι/έτος BOD, 305,49 τόνοι/έτος N και 59.80 

τόνοι/έτος Ρ. 
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Εικόνα 7: Τελική ετήσια επιφανειακή ποσότητα ρύπων BOD, Ν και Ρ (τόνοι/έτος) στις υπολεκάνες των 

επιφανειακών ΥΣ από σημειακές πηγές ρύπανσης για τη ΛΑΠ Αλμυρού- Πηλίου (EL0817) 
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Στην ΛΑΠ Πηνειού (EL0816), τα συνολικά ετήσια επιφανειακά φορτία που προκύπτουν από το 

άθροισμα των επιμέρους διάχυτων πιέσεων είναι 9.264,77 τόνοι/έτος BOD, 4.615,53 τόνοι/έτος N και 

227,42 τόνοι/έτος Ρ. 

 

Εικόνα 8: Τελική ετήσια επιφανειακή ποσότητα ρύπων BOD, Ν και Ρ (τόνοι/έτος) από διάχυτες πηγές 

ρύπανσης για τη ΛΑΠ Αλμυρού- Πηλίου (EL0817) 
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5.3.6.4 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Το μητρώο αυτό, που καλείται Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών (ΜΠΠ), περιλαμβάνει όλα τα 

υδατικά συστήματα που προσδιορίζονται από το Παράρτημα V του ΠΔ 51/2007. Το Μητρώο 

Προστατευόμενων Περιοχών περιλαμβάνει, σύμφωνα με το Παράρτημα V του ΠΔ 51/2007, όλους τους 

ακόλουθους τύπους περιοχών:  

α) Περιοχές που προορίζονται για την άντληση ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση, σύμφωνα με το 

Άρθρο 7 του ΠΔ 51/2007 (Άρθρο 7 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ),  

β) Περιοχές που προορίζονται για προστασία υδρόβιων ειδών με οικονομική σημασία,  

γ) Υδατικά συστήματα που έχουν χαρακτηριστεί ως ύδατα αναψυχής, συμπεριλαμβανομένων 

περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως ύδατα κολύμβησης,  

δ) Περιοχές ευαίσθητες στην παρουσία θρεπτικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που 

χαρακτηρίζονται ως ευπρόσβλητες ζώνες, και των περιοχών που χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητες,  

ε) περιοχές που προορίζονται για την προστασία οικοτόπων ή ειδών, όταν η διατήρηση ή η βελτίωση 

της κατάστασης των υδάτων είναι σημαντική για την προστασία τους, συμπεριλαμβανομένων των 

σχετικών τόπων του προγράμματος ΦΥΣΗ 2000 (NATURA 2000). 

Στον που ακολουθεί δίδονται τα ΥΥΣ του ΥΔ Θεσσαλίας, που ΥΥΣ ενταγμένα στο μητρώο 

προστατευόμενων περιοχών. 

 

Πίνακας 7: Υπόγεια Υδατικά Συστήματα ενταγμένα στο μητρώο προστατευόμενων περιοχών ΥΔ 

Θεσσαλίας. 

Το ΥΥΣ Σύστημα Υδροφοριών Νέας Αγχιάλου – Νέας Ιωνίας (Κωδ. EL0800280)  που περιλαμβάνεται 

η περιοχή του έργου δεν εντάσσεται στο μητρώο προστατευόμενων περιοχών. 
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Στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας δεν χρησιμοποιούνται επιφανειακά ύδατα για ύδρευση. 

Σημειώνεται ότι η τεχνητή λίμνη Ταυρωπού, η οποία ανήκει στο γειτονικό Υδατικό Διαμέρισμα Δ. 

Στερεάς Ελλάδας (EL04), συμβάλλει στην ύδρευση της Καρδίτσας και των γύρω Δήμων του Υδατικού 

Διαμερίσματος Θεσσαλίας. 

Το ΥΥΣ Σύστημα Υδροφοριών Νέας Αγχιάλου – Νέας Ιωνίας (Κωδ. EL0800280) εντάσσεται στις 

ευπρόσβλητες ζώνες και τα υδατικά συστήματα που υφίστανται ή ενδέχεται να υποστούν 

νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης. 

Στο ΥΔ Θεσσαλίας (EL08), βάσει της Υ.Α. 19661/1982/1999 (ΦΕΚ 1811Β’/29.09.1999), δεν 

εντοπίζονται θεσμοθετημένοι ευαίσθητοι αποδέκτες σε ότι αφορά τα αστικά λύματα. 

Επίσης η περιοχή του έργου: 

✓ δεν εντάσσεται σε υδατικά συστήματα που έχουν χαρακτηρισθεί ως ύδατα αναψυχής 

✓ δεν εντάσσεται σε Μικρούς Νησιωτικούς Υγροτόπους 

✓ δεν εντάσσεται σε περιοχές που προορίζονται για την προστασία οικοτόπων ή ειδών 

✓ δεν εντάσσεται σε περιοχές που προορίζονται για την προστασία υδρόβιων ειδών με οικονομική 

σημασία 

✓ χαρακτηρίζεται ως ευπρόσβλητη ζώνη για νιτρορύπανση 

✓ δεν υπάγεται στις ευαίσθητες περιοχές βάσεις της ΥΑ 19661/1982/1999 (ΦΕΚ 

1811/Β’/29.09.1999) 

Τέλος για το ΥΥΣ του έργου έχει εφαρμογή το Μέτρο Μ08Σ0801 «Έλεγχος ποιοτική κατάστασης 

αδειοδοτημένων υδροληπτικών έργων σε συστήματα με υψηλές τιμές φυσικού υποβάθρου 

(χλωριόντα)» 

5.3.7 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ 

Η περιοχή του έργου ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας (EL08). Για το εν λόγω Υδατικό 

Διαμέρισμα έχει εκδοθεί η υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41375/329 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 

2685/Β/2018). 

Η περιοχή του έργου ανήκει στη ζώνη Χαμηλή Ζώνη Λεκάνης χ. Ξηριά στο Βόλο & ρεμάτων ευρύτερης 

περιοχής Βόλου (GR08RAK0009).  

Η ΖΔΥΚΠ καλύπτει κατά κύριο λόγο τις αστικές περιοχές του Βόλου και της Νέας Ιωνίας και  εκτείνεται 

κατά  μήκος  των  βόρειων  ακτών  του  Παγασητικού  κόλπου.  Η  περιοχή  περιβάλλεται  

βορειοανατολικά  από  τον  ορεινό  όγκο  του  Πηλίου,  νότια  από  το  υγρό  στοιχείο της θάλασσας και 

δυτικά από τις πεδινές εκτάσεις της Θεσσαλίας. Το σύνολο σχεδόν  της έκτασης  της ΖΔΥΚΠ 

EL08RΑK0009 καλύπτεται επιφανειακά από  τον  σχηματισμό  των  αλλουβιακών  αποθέσεων  και  των  

προσχώσεων  πεδινών  περιοχών  σχηματισμών. Ο  σχηματισμός  των  μεταμορφωμένων  

πετρωμάτων (μάρμαρα  –  γνεύσιοι  – σχιστόλιθοι) εντοπίζεται στο νότιο και βόρειο τμήμα της ΖΔΥΚΠ. 
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Οι  κυριότεροι  ποταμοί  που  διατρέχουν  τη  ΖΔΥΚΠ  είναι  ο  Ξηριάς,  ο  Κραυσίδωνας  και  ο  Άναβρος  

με  παροδική  ροή  ειδικά  κατά  τους  θερινούς  μήνες.  Ο  Ξηριάς  πηγάζει  από  το  Πήλιο,  ενώ  τα  

υπόλοιπα  δύο  υδατορεύματα  εκκινούν  από  σημεία  στο  όριο του  αστικού  ιστού του Βόλου. 

Συγκεκριμένα, για τα γεγονότα υψηλής και μέσης πιθανότητας υπέρβασης Τ=50 και T=100 έτη   οι  

κατακλυζόμενες  εκτάσεις  δεν  παρουσιάζουν  σημαντικές  διαφοροποιήσεις μεταξύ των δύο 

φαινομένων (3,2 και 3,7 χιλ. στρέμματα αντίστοιχα, ήτοι  μόλις  το  10,6  και  το  12%  αντίστοιχα  της  

συνολικής  έκτασης  της  ΖΔΥΚΠ).   

Για  γεγονότα  χαμηλής  πιθανότητας  υπέρβασης  T=1000  έτη ,  η  ζώνη  κατάκλυσης  διαφοροποιείται 

σε σύγκριση με την αντίστοιχη ζώνη κατάκλυσης για T=50 και 100 έτη και  παρουσιάζειμεγαλύτερο  

εύρος (6,8  χιλ.  στρέμματα  ήτοι  το 22,1%  της  συνολικής  έκτασης  της ΖΔΥΚΠ).  

Τα  αποτελέσματα  της  υδραυλικής  προσομοίωσης  δείχνουν  ότι  και  τα 4  ρέματα  εντός  της  ΖΔΥΚΠ  

πλημμυρίζουν  λόγω  των  έντονων  πιέσεων  που  ασκούν  τα  τεχνικά  έργα  για  τις  επιλεγμένες  

περιόδους  επαναφοράς.  Με  βάση  τα  αποτελέσματα  της  μοντελοποίησης  προκύπτουν έντονα 

πλημμυρικά φαινόμενα σε όλες τις περιόδους επαναφοράς.  Για  τα  3  ρέματα  εντός  του  πολεοδομικού  

συγκροτήματος  του  Βόλου  (Ξηριάς  Βόλου,  Κραυσίδωνα  και  Άναβρος),  στην  περίοδο  επαναφοράς  

Τ=50  χρόνια  η  πλημμύρα  ξεπερνάει τα όρια της κοίτης και στις εκβολές του ρέματος η πλημμύρα 

διαχέεται εκτός της  κοίτης  και  εντός  του  πολεοδομικού  συγκροτήματος  Δήμου  Βόλου.  

Η  εικόνα  είναι  πιο  δυσμενής  στις  περιόδους  επαναφοράς  Τ=100  και  Τ=1000  χρόνια,  καθώς  

εμφανίζονται  μεγαλύτερα  βάθη  ροής  και  η  πλημμύρα  έχει  μεγαλύτερη  έκταση  με  αποτέλεσμα  να  

επηρεάζεται  ακόμα  μεγαλύτερο  τμήμα  της  παραλιακής  περιοχής  και  να  πλήττονται  μεγαλύτερα  

οικιστικά  τετράγωνα  του  Δήμου  Βόλου.  Για  το  ρέμα  Παγασών,  στην  περίοδο  επαναφοράς Τ=50 

χρόνια, η πλημμύρα  ξεπερνάει τα όρια της κοίτης και στις εκβολές του  ρέματος η πλημμύρα  διαχέεται 

εκτός  της κοίτης και  οριακά εντός του  οικισμού. Η εικόνα  είναι  πιο  δυσμενής  στις  περιόδους  

επαναφοράς  Τ=100  και  Τ=1000  χρόνια,  καθώς  εμφανίζονται  μεγαλύτερα  βάθη  ροής  και  η  

πλημμύρα  έχει  μεγαλύτερη  έκταση  με  αποτέλεσμα  να  επηρεάζεται  ακόμα  μεγαλύτερο  τμήμα  της  

παραλιακής  περιοχής  και  να πλήττονται  μεγαλύτερες  καλλιεργούμενες  εκτάσεις  καθώς  και  ο  

οικισμός  των  Νέων  Παγασών. 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι χάρτες κινδύνου πλημμύρας για περιόδους Τ=50 έτη, Τ=100 έτη και 

Τ=1000 έτη. 

Το γήπεδο της εγκατάστασης βρίσκεται σε Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) 

χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνεται μέσα στη πλημμυρική ζώνη για Τ=50 έτη, Τ=100 έτη και Τ=000 έτη. 
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Εικόνα 9: Χάρτης Κινδύνου Πλημμύρας για περίοδο Τ=50 έτη (ΦΕΚ 2685/Β/2018) 

Θέση μονάδας 
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Εικόνα 10: Χάρτης Κινδύνου Πλημμύρας για περίοδο Τ=100 έτη (ΦΕΚ 2685/Β/2018) 

 

 

Εικόνα 11: Χάρτης Κινδύνου Πλημμύρας για περίοδο Τ=1000 έτη (ΦΕΚ 2685/Β/2018) 

Θέση μονάδας 

Θέση μονάδας 
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5.3.8 ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

Η Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στη Κλιματική Αλλαγή (εφεξής ΕΣΠΚΑ) θέτει τους γενικούς 

στόχους, τις κατευθυντήριες αρχές και τα μέσα υλοποίησης μιας σύγχρονής αποτελεσματικής και 

αναπτυξιακής στρατηγικής προσαρμογής, στο πλαίσιο που ορίζεται από τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και τη 

διεθνή εμπειρία. Η ΕΣΠΚΑ φιλοδοξεί να αποτελέσει το μοχλό κινητοποίησης των δυνατοτήτων της 

ελληνικής πολιτείας, οικονομίας και ευρύτερα της κοινωνίας, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 

κλιματικής αλλαγής στα χρόνια που έρχονται. 

Oι συνολικές εκτιμήσεις των ζημιών από την κλιματική αλλαγή, ανά οικονομική δραστηριότητα, όπως 

εκτιμήθηκαν στη μελέτη της ΕΜΕΚΑ, παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

Οι τομεακές πολιτικές προσαρμογής του ΕΣΠΚΑ εφαρμόζονται στους εξής κλάδους 

❑ Γεωργία και κτηνοτροφία 

❑ Δασικά οικοσυστήματα 

❑ Βιοποικιλότητα και οικοσυστήματα 

❑ Υδατοκαλλιέργειες 

❑ Αλιεία 

❑ Υδάτινοι πόροι 

❑ Παράκτιες ζώνες 

❑ Τουρισμός 

❑ Ενέργεια 

❑ Υποδομές και μεταφορές 

❑ Υγεία 
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❑ Δομημένο περιβάλλον 

❑ Εξορυκτική βιομηχανία 

❑ Πολιτιστική κληρονομιά 

❑ Ασφαλιστικός Τομέας 

Για κάθε ένα από τους άνωθεν τομείς λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση επικινδυνότητας και 

τρωτότητας, διερευνώνται στην ενότητα αυτή, και σε γενικές γραμμές, οι διαθέσιμες τεχνολογίες και 

πολιτικές προσαρμογής ανά τομέα. 

Εξετάζοντας του παραπάνω τομείς και τα μέτρα που προτείνονται εκτιμάται ότι το έργο δεν έρχεται σε   

σύγκρουση με άλλες στρατηγικές και προτεραιότητες της γενικότερης περιβαλλοντικής πολιτικής της 

χώρας (π.χ. την πολιτική για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας) και των τομεακών πολιτικών. 

Αντιθέτως, η διαδικασία διαχείρισης αποβλήτων υποβοηθάει το μέτρο 3 της Δράσης 3 του τομέα 

Υδάτινοι Πόροι. 

Δράση 3. Εξοικονόμηση νερού – Αποτελεσματική χρήση του νερού – Μείωση της άντλησης των 

υδροφόρων οριζόντων. Αφορά κυρίως περιοχές όπου παρατηρείται έλλειψη νερού τόσο το χειμώνα, 

όσο και το καλοκαίρι.  

Μέτρο 1. Προώθηση της εξοικονόμησης νερού σε όλους τους τομείς και τις χρήσεις, ιδίως σε περιοχές 

αντιμετωπίζουν ελλείψεις και υποστήριξη της ανακύκλωσης των όμβριων υδάτων.  

Μέτρο 2. Ενθάρρυνση της επεξεργασίας αποβλήτων και χρήσης ανακυκλωμένου νερού στη φυτική 

παραγωγή ή σε χώρους πράσινου, ιδιαίτερα στις περιοχές που παρουσιάζουν ελλείψεις.  

Μέτρο 3. Βελτίωση της αποδοτικότητας στον τομέα της ενέργειας, με όρους υδατικής απόληψης και 

κατανάλωσης και μελλοντικών υδροηλεκτρικών ενεργειακών σταθμών.  

Μέτρο 4. Βελτιστοποίηση του υφιστάμενου υδατικού αποθέματος στον γεωργικό τομέα και δημιουργία 

τεχνητών ταμιευτήρων, σε συμφωνία με περιβαλλοντικούς περιορισμούς, επιπροσθέτως των μέτρων 

βελτίωσης για την υδατική χρήση. 

Δεδομένου ότι έχει συμπεριληφθεί στις εθνικές προτεραιότητες η στάθμιση της ανθρωπογενούς 

παρέμβασης στην ήδη υπάρχουσα και επερχόμενη κλιματική αλλαγή, ανά δραστηριότητα, καθώς και η 

συμβολή στη διεθνή προσπάθεια για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η σχετική 

τεκμηρίωση για το προτεινόμενο έργο, με βάση τα διαλαμβανόμενα στην ΕΣΠΚΑ, γίνεται κατωτέρω. 

Μεθοδολογικά, η ΕΣΠΚΑ προτείνει τον ορισμό τριών επιπέδων τρωτότητας π.χ. χαμηλό , μέσο  και 

υψηλό, ώστε να κατατάξουμε τις περιφέρειες ανά τρωτότητα και δραστηριότητα. Κατά συνέπεια, μια 

ανάλυση της τρωτότητας του έργου, θα μπορούσε στην παρούσα φάση να αποτελέσει επαρκές στοιχείο 

για την τεκμηρίωση της συμβατότητάς της με την ΕΣΠΚΑ. Αυτό αναλύεται στην παρούσα σύμφωνα με 

την ΚΥΑ 1915/2018.  
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Ειδικότερα, τα προβλεπόμενα στο μέτρο 1.3, της Δράσης 1, ήτοι «Εκτίμηση επικινδυνότητας και 

δημιουργία μοντέλων πρόβλεψης τρωτότητας: Συγκεντρώνεται το σύνολο των 

καταγεγραμμένων/αναμενόμενων επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής στη βιοποικιλότητα και στα 

οικοσυστήματα, διερευνάται η τρωτότητα τους σε σχέση με αυτές τις επιδράσεις, αναγνωρίζεται ένα 

υποσύνολο επιδράσεων ιδιαίτερης σημασίας (κύριες απειλές), το οποίο και επιλέγεται για περαιτέρω 

ανάλυση, και τέλος εκτιμάται η επικινδυνότητα των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας σε αυτές 

τις κύριες απειλές μέσω της δημιουργίας μοντέλων πρόβλεψης τρωτότητας σε εθνική κλίμακα, η οποία 

στην πορεία μεταφέρεται σε επίπεδο Περιφέρειας, με βάση και τις εκάστοτε κλιματικές προβλέψεις», 

καλύπτονται από την ανάλυση σύμφωνα με την ΚΥΑ 1915/2018. 

Ο προσδιορισμός των κύριων δράσεων και των επιμέρους μέτρων για τη βιοποικιλότητα, που έχουν 

ως στόχο τη διατήρηση της δυνατότητας προσαρμογής του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της μείωσης 

των ανθρωπογενών πιέσεων στα οικοσυστήματα και βασίζονται στα στοιχεία της Έκθεσης της 

Επιτροπής Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής, δεν σχετίζεται με την δραστηριότητα της εν λόγω 

εγκατάστασης. 
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6 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

6.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

6.1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Το έργο αποτελείται από δύο βασικές η δραστηριότητες: 

➢ Η πρώτη δραστηριότητα αφορά την προσωρινή αποθήκευση και επεξεργασία στερεών μη 

επικίνδυνων αποβλήτων (εργασία R12, R13).  

➢ Η δεύτερη δραστηριότητα αφορά την επεξεργασία θειικού σιδήρου.  

Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου η διαδικασία σε γενικές γραμμές είναι η εξής: 

Η πρώτη δραστηριότητα αφορά την προσωρινή αποθήκευση και επεξεργασία στερεών μη επικίνδυνων 

αποβλήτων (εργασία R12, R13). Περιληπτικά η εν λόγω δραστηριότητα περιλαμβάνει: 

I. Είσοδος φορτίων στην εγκατάσταση 

II. Ζύγιση – Έλεγχος φορτίων 

III. Διαλογή αποβλήτων 

IV. Διάνοιξη σάκων όπου απαιτείται 

V. Κοσκίνιση/τεμαχισμός όπου απαιτείται 

VI. Προσωρινή αποθήκευση 

VII. Προώθηση σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις 

Η δεύτερη δραστηριότητα αφορά την επεξεργασία θειικού σιδήρου. Περιληπτικά η εν λόγω 

δραστηριότητα περιλαμβάνει: 

I. Είσοδος φορτίων θειικού σιδήρου FeSO4 (ανομοιόμορφος) 

II. Τροφοδοσία στον μεταφορικό κοχλία 

III. Κοσκίνηση κλειστού κυκλώματος 

IV. Αποθήκευση κοσκινισμένου υλικού σε σιλό 

V. Συλλογή χονδρόκοκκου κλάσματος σε big bags 

VI. Προώθηση υλικών σε ειδικά κλειστά φορτηγά 

VII. Προώθηση σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις 

6.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Η θέση του έργου είναι εντός οικοπέδου στην Α΄ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ του Δήμου Βόλου της Π.Ε. Μαγνησίας. 

Το γήπεδο που θα χρησιμοποιηθεί  είναι μισθωμένο (το μισθωτήριο επισυνάπτεται στο Παράρτημα).  

Εντός του γηπέδου εμβαδού 5.600τμ υπάρχει βιομηχανικό κτήριο εμβαδού περίπου 3.510τμ. Η 

δραστηριότητα θα πραγματοποιείται σε μέρος του κτηρίου που έχει μισθωθεί εμβαδού περίπου 

2.816τμ. (βλ. Σχέδιο Γενικής Διάταξης & Μισθωτήριο, Παράρτημα). 
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Για το βιομηχανικό κτίριο έχει εκδοθεί η υπ. Αριθμ. 341/91 Άδεια Οικοδομής και η με Α/Α 11114011 

Δήλωση Ένταξης στο Ν. 4495/2017. 

Η βασική παραγωγική διαδικασία της εγκατάστασης πραγματοποιείται σε 2 επιμέρους διαχωρισμένα 

τμήματα του κτιρίου: 

• Στο πρώτο τμήμα (Αίθουσα 1 και Αίθουσα 4 εμβαδού 1188m2 και 224m2 αντίστοιχα), 

πραγματοποιείται η πρώτη δραστηριότητα αφορά την προσωρινή αποθήκευση και επεξεργασία 

στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων (εργασία R12, R13).  

• Στο δεύτερο τμήμα (Αίθουσα 2 εμβαδού 1188m2) πραγματοποιείται η δεύτερη δραστηριότητα 

αφορά την επεξεργασία θειικού σιδήρου. 

• Για τις ανάγκες του προσωπικού και της δραστηριότητας υφίστανται χώροι γραφείων και 

αποδυτήριων/wc όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο Σχέδιο Γενικής Διάταξης. 

6.3 ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

6.3.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Η χρονική διάρκεια σχεδιασμού του έργου εκτιμάται στους 6 μήνες από την έναρξη των εργασιών. 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ 

 1 2 3 4 5 6 

Σχεδιασμός έργου Χ      

Αδειοδότηση Χ Χ Χ    

Προμήθεια εξοπλισμού    Χ   

Μικρές εργασίες διαμόρφωσης 
εσωτερικών χώρων 

   Χ   

Εγκατάσταση εξοπλισμού     Χ  

Δοκιμαστική λειτουργία      Χ 

Το πρόγραμμα εκτέλεσης των δοκιμών, θα καθοριστεί σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προδιαγραφές 

του κατασκευαστή του εξοπλισμού. Όλες οι δοκιμές θα γίνουν με βάση τα προβλεπόμενα στους διεθνείς 

κανονισμούς. 

6.3.2 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου δεν αναμένεται να πραγματοποιηθούν μεγάλες εργασίες 

κατασκευής καθώς το κτίριο της δραστηριότητας είναι υφιστάμενο και όλες οι υποδομές έχουν 

πραγματοποιηθεί. Αναμένονται μικρές αλλαγές μόνο στα συστήματα διαμόρφωσης του χώρου (πχ 

σύστημα πυρασφάλειας, τυχόν διαχωρισμοί χώρων, εγκατάσταση εξοπλισμού κλπ). 
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6.3.3 ΕΚΡΟΕΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Υγρά απόβλητα 

Τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν κατά τη φάση κατασκευής αφορούν κυρίως: 

❑ Λύματα του προσωπικού 

❑ Ορυκτέλαια από τη συντήρηση των μηχανημάτων έργου 

Για τις ανάγκες του προσωπικού (λύματα) θα χρησιμοποιείται υφιστάμενος χώρος w/c. Σε περίπτωση 

που προκύψουν χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια από τυχόν διαρροές ή εργασίες συντήρησης οχημάτων 

και μηχανημάτων, θα συλλέγονται σε ειδικούς κάδους και θα διατίθενται σε αδειοδοτημένους φορείς 

διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων. 

Επιπλέον κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών, απαγορεύονται οι επί τόπου στον χώρο 

του έργου εργασίες συντήρησης / επιδιόρθωσης του μηχανολογικού εξοπλισμού (εργοταξιακά οχήματα 

και μηχανήματα) που χρησιμοποιείται κατά την κατασκευή του έργου και η οποία σχετίζεται με 

δραστηριότητες συντήρησης / επιδιόρθωσης που μπορούν να προκαλέσουν ρύπανση και υποβάθμιση 

του περιβάλλοντος. Οι προαναφερόμενες εργασίες θα πρέπει να πραγματοποιούνται στις 

εγκαταστάσεις κατάλληλα αδειοδοτημένων επιχειρήσεων.  

Επιπλέον υγρά απόβλητα είναι δυνατόν να παραχθούν από τυχόν διαρροές καυσίμου είτε από την 

ατυχηματική απόρριψη ορυκτελαίων από τα μηχανήματα. Τα τυχόν υπολείμματα ορυκτελαίων από τα 

μηχανήματα κατασκευής θα συγκεντρώνονται σε δοχεία και θα συλλέγονται από αδειοδοτημένους 

συλλέκτες ή να διατίθενται σε μονάδες ανάκτησης ορυκτελαίων. 

Υγρά απόβλητα 

Κωδικός ΕΚΑ Περιγραφή Τρόποι διαχείρισης 

13 02 06*  Συνθετικά έλαια μηχανής, 
κιβωτίου ταχυτήτων και  
λίπανσης  

Διαχείριση από 
αδειοδοτημένες εταιρείες  

20 03 99  Αστικά λύματα από προσωπικό 
κατασκευής  

Χημικές τουαλέτες  

Πίνακας 8: Πίνακας υγρών αποβλήτων κατά τη φάση κατασκευής 

6.3.4 ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΑ Ή ΑΧΡΗΣΤΑ ΥΛΙΚΑ – ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Στερεά απόβλητα 

Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν κατά τη φάση κατασκευής αφορούν κυρίως: 

❑ Τυχόν απόβλητα εκσκαφών 

❑ Αστικά απορρίμματα εργαζομένων 

❑ Απορροφητικά υλικά/υφάσματα 

Τυχόν πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών θα απομακρύνονται μέσω κατάλληλου αδειοδοτημένου φορέα και 

θα οδηγούνται προς περαιτέρω διαχείριση. Τα αστικά απορρίμματα θα οδηγούνται στο δίκτυο του 

Δήμου και τυχόν άλλα στερεά απόβλητα πχ υφάσματα/απορροφητικά υλικά θα συγκεντρώνονται σε 
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κατάλληλα μέσα αποθήκευσης και θα διαχειρίζονται καταλλήλως σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις 

παραλαβής. 

Τα υλικά-απόβλητα που δεν θα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν θα διατίθενται σε αδειοδοτημένους 

χώρους, λαμβάνοντας τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις-εγκρίσεις. 

Τα στερεά απορρίμματα που θα προέρχονται από τις διαδικασίες κατασκευής θα πρέπει να συλλεχθούν 

και να παραδοθούν σε αδειοδοτημένους φορείς συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας, σύμφωνα με 

τη Κ.Υ.Α.50910/2727/16.12.2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22.12.2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών 

αποβλήτων». Η προσωρινή αποθήκευση των στερεών αποβλήτων που θα προκύψουν από την 

κατασκευή του έργου, καθώς και οι πρώτες ύλες οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν, να τοποθετηθούν σε 

χώρο εντός των ορίων του τεμαχίου και σε σημεία τα οποία δεν θα δημιουργήσουν οποιαδήποτε 

όχληση. 

Τέλος, αν από τη φάση της κατασκευής προκύψουν επικίνδυνα απόβλητα η διαχείρισή τους θα γίνεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις των ΚΥΑ 13588/725/28-3-06 (ΦΕΚ 383/Β) και 24944/1159/30-6-06 (ΦΕΚ 

791/Β), όπως αυτές ισχύουν. Στο σημείο αυτό δεν κρίνεται σκόπιμο να υπολογιστούν οι ποσότητες των 

αποβλήτων που θα παραχθούν κατά τη φάση κατασκευής. Ωστόσο, παρακάτω δίνεται ενδεικτικός και 

όχι περιοριστικός πίνακας με την κατηγοριοποίηση των αποβλήτων συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό 

Κατάλογο Αποβλήτων (ΦΕΚ 1909 / B / 22-12-2003) για τη φάση κατασκευής. 

Στερεά απόβλητα 

Κωδικός ΕΚΑ Τύπος Απόβλητου Διαχείριση 

12 01 02  Σκόνη και σωματίδια σιδηρούχων 
μετάλλων  

Διαχείριση από 
αδειοδοτημένες εταιρείες 

12 01 03  Απόβλητα συγκόλλησης  Διαχείριση από 
αδειοδοτημένες εταιρείες 

12 01 04  Σκόνη και σωματίδια μη 
σιδηρούχων μετάλλων  

Διαχείριση από 
αδειοδοτημένες εταιρείες 

17 05 06  Μπάζα εκσκαφών, άλλα από τα 
αναφερόμενα στο  
σημείο 17 05 05  

Διαχείριση από 
αδειοδοτημένες εταιρείες 

17 01 01  Σκυρόδεμα  Διαχείριση από 
αδειοδοτημένες εταιρείες 

17 02 02  Γυαλί  Διαχείριση από 
αδειοδοτημένες εταιρείες 

17 02 03  Πλαστικό  Διαχείριση από 
αδειοδοτημένες εταιρείες 

17 06 04  Μονωτικά υλικά εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στα σημεία 17 06 
01 και 17 06 03  

Διαχείριση από 
αδειοδοτημένες εταιρείες 

15 01 06  Μεικτή συσκευασία  Διαχείριση από 
αδειοδοτημένες εταιρείες 

16 06 01*  Μπαταρίες μολύβδου  Διαχείριση από 
αδειοδοτημένες εταιρείες 

17 04 05  Σίδηρος και ατσάλι  Διαχείριση από 
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αδειοδοτημένες εταιρείες 

20 03 01  Ανάμεικτα αστικά απόβλητα  ΧΥΤΑ  

 

6.3.5 ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ 

Αέρια απόβλητα 

Κατά τη φάση της κατασκευής δύναται να προκύψουν μικρές ποσότητες αερίων ρύπων και 

συγκεκριμένα, σκόνης από την εκτέλεση μικρών κατασκευαστικών εργασιών και καυσαερίων από την 

κίνηση των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου που θα χρησιμοποιηθούν. 

Σε κάθε περίπτωση, θα εφαρμόζονται πρακτικές και μέθοδοι που περιλαμβάνουν: 

▪ Τακτική συντήρηση και έλεγχος των οχημάτων, που εξασφαλίζει καλύτερες συνθήκες καύσης 

του καυσίμου και ως επακόλουθο καλύτερη ποιότητα καυσαερίων. 

▪ Χρήση οχημάτων και μηχανημάτων με όσο το δυνατόν χαμηλές ή μηδενικές εκπομπές αερίων 

και περιορισμός στην χρήση  πετρελαιοκίνητου εξοπλισμού. 

▪ Λειτουργία μηχανημάτων και οχημάτων με προσεκτικούς χειρισμούς από ειδικευμένο 

προσωπικό 

Όσον αφορά στη ρύπανση από το διασκορπισμό της σκόνης λόγω της διακίνησης και της εναπόθεσης 

των διαφόρων υλικών κατασκευής, όταν πνέουν άνεμοι κατά τη διάρκεια λειτουργίας του εργοταξίου, 

αυτή μπορεί να μειωθεί σημαντικά μέσω: 

• Της κάλυψης των σωρών (τόσο κατά τη μεταφορά όσο και κατά την προσωρινή αποθήκευση) 

και των προϊόντων εκσκαφής, στο μέτρο που αυτό είναι δυνατό  

• Της οριοθέτησης και περίφραξης της περιοχής εργασιών 

• Αποφυγής υπερπλήρωσης φορτηγών οχημάτων μεταφοράς  

• Της ελεγχόμενης διαβροχής των περιοχών τυχόν εκχωματώσεων και επιχωματώσεων, καθώς 

και των διαδρόμων κίνησης των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τους ξηρούς μήνες. 

• Της θέσπισης ορίων ταχύτητας σε όλο το οδικό δίκτυο, ιδιαίτερα στα καλυμμένα με χώμα 

τμήματά του 

6.3.6 ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ 

Θόρυβος 

Οι εκπομπές θορύβου κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου θα προέρχονται από τον μηχανολογικό 

εξοπλισμό (πχ μηχανήματα έργου κλπ). Συνολικά, θα πρέπει να τηρούνται: 

❑ Οι εκπομπές θορύβου που παράγονται κατά τη φάση κατασκευής δεν θα υπερβαίνουν τις 

ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου, όπως ορίζονται στο Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ Α΄293). 
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❑ Η στάθμη θορύβου από την λειτουργία των μηχανημάτων κατά τη φάση κατασκευής, δεν θα 

υπερβαίνει τα όσα ορίζονται στις ΚΥΑ 56206/1613/1986, ΥΑ Α5/2375/1978, ΚΥΑ 765/1991 και 

ΚΥΑ 11481/523/1997. 

❑ Δεν επιτρέπεται η χρήση μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίων χωρίς το πιστοποιητικό 

έγκρισης τύπου ΕΟΚ ή το πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 

37393/2028/2003 (ΦΕΚ Β΄1418). 

Ενδεικτική λίστα του εξοπλισμού κατασκευής με τυπική ισχύ και επίπεδα θορύβου παρατίθεται στον 

ακόλουθο πίνακα: 

Μηχάνημα  Ποσότητα Τυπική Ισχύς (kW) 
Τυπική στάθμη 
ισχύος θορύβου 

LWdB(A) 
Φορτηγά  1 60 105,9 

Μπουλντόζα  1 80 107,8 

Όχημα 
ασφαλτόστρωσης  

1 30 99,2 

Αναδευτήρας  1 18,5 96,9 

Γερανός  1 100 108,3 

Γεννήτρια  1 10 97,3 

Συμπιεστές  1 15 99,2 

Κομπρεσέρ  1 30 105,9 

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας οπότε δε θα προκύπτει ηχητική 

όχληση κατά τις βραδινές ώρες. Οι εργασίες που θα λάβουν χώρα κατά την φάση κατασκευής της 

μονάδας δεν θα οδηγήσουν στην πρόκληση δονήσεων στις περιοχές επέμβασης του έργου. 

6.3.7 ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 

Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 

Η φύση των κατασκευαστικών εργασιών που θα λάβουν χώρα για την εγκατάσταση της μονάδας δεν 

δικαιολογεί την εκπομπή οποιουδήποτε είδους ακτινοβολίας. 

6.4 ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

6.4.1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

6.4.1.1 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΑ R12, R13) 

Είσοδος - Παραλαβή Αποβλήτων  

Τα απόβλητα θα εισέρχονται μέσω της κύριας πύλης εισόδου. Η πύλη εισόδου αποτελείται από 

συρόμενη μεταλλική θύρα. Τα φορτία βρίσκονται εντός κατάλληλων οχημάτων ώστε να αποφεύγεται 

πιθανή διασπορά τους στη φάση της μεταφοράς. Ακολουθεί έλεγχος για τυχόν ύπαρξη μη αποδεκτών 

απόβλητων μεταξύ των φορτίων (στην συγκεκριμένη περίπτωση το όχημα ακινητοποιείται, ειδοποιείται 

ο αρμόδιος φορέας και ακολουθεί επιστροφή των αποβλήτων στον πελάτη / παραγωγό / κάτοχο των 

αποβλήτων). 
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Στο επόμενο στάδιο πραγματοποιείται ζύγιση των εισερχομένων αποβλήτων και στη συνέχεια τα 

απόβλητα εκφορτώνονται εντός στεγασμένου χώρου για περαιτέρω έλεγχο όπως περιγράφεται στη 

συνέχεια. 

Διαλογή, επεξεργασία και προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων (εργασίες R12, R13) 

Μετά την εκφόρτωση η οποία πραγματοποιείται σε στεγασμένο χώρο (Αίθουσα 1 και Αίθουσα 4) ώστε 

να αποφεύγεται η διασπορά των αποβλήτων και να εξασφαλίζεται η τάξη στη μονάδα 

πραγματοποιούνται οι επιμέρους διεργασίες: 

• Τα εισερχόμενα υλικά (ΕΚΑ 191210 και 191212) εισέρχονται σε συσκευασία (μπάλες) και 

αποθηκεύονται προσωρινά σε οριοθετημένο τμήμα της εγκατάστασης. Στη συνέχεια 

πραγματοποιείται αποσυσκευασία και επεξεργασία του υλικού μέσω μηχανολογικού 

εξοπλισμού (αποσυσκευαστής/unbaler, ηλεκτρομαγνήτης, shredder, μεταφορικές ταινίες κλπ). 

Μετά την επεξεργασία, τα υλικά παραδίδονται τεμαχισμένα και ελεύθερα μεταλλικών υλικών και 

γυαλιών προς τελική διάθεση σε τσιμεντοβιομηχανίες. 

• Εισάγεται εντός της εγκατάστασης δευτεροβάθμια τέφρα αλουμινίου με ΕΚΑ 100316 από 

χυτήρια αλουμινίου. Η τέφρα αλουμινίου με ΕΚΑ 10 03 16 επεξεργάζεται για την μείωση της 

κοκκομετρίας του υλικού μέχρι 500microns  ανακτάται το μέταλλο (οξείδια αλουμινίου) προς 

χύτευση. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την εν λόγω διεργασία είναι: 

περιστρεφόμενο μηχανικό κόσκινο, σφαιρόμυλος, φιλτρομονάδα επεξεργασίας αέρα 

σφαιρόμυλου, σιλό αποθήκευσης έτοιμου προϊόντος και μεταφορικές ταινίες. Μετά την 

επεξεργασία το υλικό που προκύπτει παραδίδεται προς τελική διάθεση σε τσιμεντοβιομηχανίες. 

• Εισάγονται εντός της εγκατάστασης υλικά αμμοβολής με ΕΚΑ 12 01 17 που προκύπτουν κυρίως 

από ναυπηγεία και μηχανολογικούς καθαρισμού αγωγών και εξαρτημάτων. Στη συνέχεια 

πραγματοποιείται επεξεργασία του ως άνω υλικού μέσω περιστρεφόμενου κόσκινου για την 

μείωση της κοκκομετρίας και απομάκρυνσης ξένων υλών. Μετά την επεξεργασία το υλικό που 

προκύπτει παραδίδεται προς τελική διάθεση σε τσιμεντοβιομηχανίες. 

• Όσον αφορά τα υπόλοιπα ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, πλαστικό, ξύλο, υφάσματα, κλαδέματα 

κλπ), όπως αναφέρονται στον πίνακα εισερχόμενων αποβλήτων της μελέτης, εισέρχονται εντός 

της εγκατάστασης και συγκεντρώνονται σε οριοθετημένο χώρο. Στη συνέχεια 

πραγματοποιούνται εργασίες διαλογής και επεξεργασίας (πχ μείωση όγκου). Όσον αφορά τους 

καταλύτες αποθηκεύονται προσωρινά (R13) σε συγκεκριμένο χώρο. Όλα τα άνωθεν υλικά στη 

συνέχεια αποθηκεύονται προσωρινά σε οριοθετημένο χώρο και φορτώνονται προς προώθηση 

σε εγκαταστάσεις προς περαιτέρω διαχείριση. Το κλάσμα που προκύπτει από τις εργασίες 

διαχείρισης το οποίο δεν μπορεί να ανακτηθεί περαιτέρω (πχ μικρού μεγέθους κλάσμα, 

υπόλειμμα) αξιοποιείται σε τσιμεντοβιομηχανίες και μονάδες παράγωγης ενεργείας (ΕΚΑ 

191212, 191210). 
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Πρόθεση της εταιρείας είναι να αποθηκεύει το σύνολο των αποβλήτων σε κατάλληλα διαμορφωμένο 

και στεγασμένο χώρο για λόγους περιβαλλοντικής προστασίας αλλά και ασφαλείας (προστασία από 

κλοπές). Για το χρονικό διάστημα που θα διαρκεί η αποθήκευση  (φάση υποδοχής, κλπ) η εταιρεία θα 

λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποφεύγεται η διασπορά του υλικού και η τάξη στη μονάδα 

(αποθήκευση σε τσιμεντοστρωμένο δάπεδο, αποθήκευση κατά είδος, κλπ). 

6.4.1.2 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΙΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ  

Η δραστηριοποίηση της επιχείρησης, στον τομέα της επεξεργασίας του FeSO4, θα περιλαμβάνει 

ενέργειες επεξεργασίας (κοσκίνησης), από τις οποίες θα παράγεται ένα τελικό προϊόν διαβαθμισμένης 

κοκκομετρίας, το οποίο θα αποθηκεύεται, θα ανασυσκευάζεται και θα διατίθεται στη συνέχεια σε 

διάφορους τελικούς αποδέκτες. Η δραστηριότητα πραγματοποιείται σε ξεχωριστό και διαχωρισμένο 

τμήμα του κτηρίου (Αίθουσα 2). 

Η πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται από την προαναφερόμενη δραστηριότητα, είναι ο FeSO4, που 

φθάνει στους χώρους της επιχείρησης σε ανομοιόμορφη μορφολογική κατάσταση, και σε χονδρούς 

κόκκους. 

Ο FeSO4 φθάνει στους χώρους της επιχείρησης σε ανομοιόμορφη μορφολογική κατάσταση. Εκεί, με 

τη βοήθεια κόσκινων κλειστού κυκλώματος, διαχωρίζεται σε κοκκομετρικές κατηγορίες που χρειάζεται 

η αγορά (Τσιμεντοβιομηχανία, λιπάσματα, μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων, κτλ). 

Οι επιμέρους εργασίες που πραγματοποιούνται είναι: 

• Η πρώτη ύλη του θειϊκού σιδήρου (Iron Sulphate), είναι Χημικό υλικό,   μη επικίνδυνο, με 

καταχώρηση REACH (01-2119513203-57-0018)  και μοριακό τύπο : (FеSO4, FеSO4* η H2O) 

τετραεδρικός, παραλαμβάνεται από το εργοστάσιο παράγωγης έτοιμο και εισάγετε στην εταιρεία 

με φορτηγά σε μεγασάκους (Big bags) των 700 kg  σε κοκκομετρική  διάσταση από 0 έως 1mm. 

Οι απαιτήσεις των πελατών για παραλαβή του υλικού σε διάσταση μεγαλύτερη ή μικρότερη των 

500 microns, προϋποθέτουν την εγκατάσταση συστήματος κοσκινίσματος του υλικού. 

• Το υλικό από τους μεγασάκους τροφοδοτείτε στον μεταφορικό κοχλία με το Clark στο κλειστό 

χωνί εισόδου του μηχανήματος. Στην συνέχεια το υλικό μεταφέρεται με τον κοχλία στο 

περιστροφικό κόσκινο για κοκκοποίηση με ροή 2tn/h. Το κόσκινο διαχωρίζει το υλικό σε 

διάσταση 500 micron, το όποιο στην συνεχεία τροφοδοτείτε μέσω του αναβατορίου προς το 

σιλό 30m3 έτοιμου προϊόντος. Το σιλό αποθήκευσης διαθέτει στην οροφή αυτό καθοριζόμενο 

φίλτρο και βαλβίδα ασφάλειας. 

• Από το σιλό παραλαμβάνετε το υλικό είτε με αεραντλία αναρρόφησης η όποια είναι 

εγκατεστημένη επάνω στα ειδικά κλειστά φορτηγά των πελατών είτε με τον κοχλία μεταφοράς 

σε βυτιοφόρα που δεν διαθέτουν  αεραντλία. 

• Επίσης στην οροφή του Φορτηγού κατά την διάρκεια φόρτωσης σε μια από τις θυρίδες  

τοποθετείτε ειδικό φίλτρο για την εκτόνωση  και απoκονίωση του υλικού. 
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• Η διαδικασία κοσκινίσματος είναι κλειστή και χρησιμοποιείτε ειδικό φίλτρο συγκράτησης σκόνης 

μόνο κατά την διάρκεια της τροφοδοσίας του υλικού στο μεταφορικό κοχλία τροφοδοσίας. 

• Το κλάσμα που περισσεύει και είναι χονδρότερο συλλέγετε από το περιστροφικό κόσκινο σε big 

bags για προώθηση σε πελάτες που αποδέχονται την  διάσταση > 500 microns. 

• Τα παραγόμενα προϊόντα είναι πάλι θρυμματισμένο υλικό, της ανόργανης χημικής ένωσης του 

FeSO4, αλλά σε διάφορες κοκκομετρίες, ανάλογα με τη ζήτηση της αγοράς. Ειδικότερα 

παράγονται προϊόντα κοκκομετρίας μεγαλύτερης του 0,5mm και προϊόντα κοκκομετρίας 

<0,5mm. 
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6.4.1.3 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ 

 

Διάγραμμα 1: Διάγραμμα ροής προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων 
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Διάγραμμα 2: Διάγραμμα ροής επεξεργασίας θειικού σιδήρου 
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6.4.1.4 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Τα βασικά προϊόντα που θα παράγει η μονάδα είναι: 

I. υλικά που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη σε τσιμεντοβιομηχανίες 

II. θρυμματισμένο υλικό, της ανόργανης χημικής ένωσης του FeSO4, αλλά σε διάφορες 

κοκκομετρίες, ανάλογα με τη ζήτηση της αγοράς. Ειδικότερα παράγονται προϊόντα κοκκομετρίας 

μεγαλύτερης του 0,5mm και προϊόντα κοκκομετρίας <0,5mm 

6.4.1.5 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΙΣΧΥΣ 
(Kw) 

1 Πλάστιγγα Συνολική 5,00 

2 Χωνί εισαγωγής υλικού (3 τμχ) 
Προσωρινή αποθήκευση και 
επεξεργασία αποβλήτων 

- 

3 Αποσυσκευαστής/unballer (2 τμχ) 
Προσωρινή αποθήκευση και 
επεξεργασία αποβλήτων 

120,00 

4 Τεμαχιστής/shredder 
Προσωρινή αποθήκευση και 
επεξεργασία αποβλήτων 

320,00 

5 Ηλεκτρομαγνήτης 
Προσωρινή αποθήκευση και 
επεξεργασία αποβλήτων 

20,00 

6 Διαχωριστής αέρα 
Προσωρινή αποθήκευση και 
επεξεργασία αποβλήτων 

30,00 

7 Μεταφορική ταινία (4 τμχ) 
Προσωρινή αποθήκευση και 
επεξεργασία αποβλήτων 

40,00 

8 Περιστρεφόμενο κόσκινο (2 τμχ) 
Προσωρινή αποθήκευση και 
επεξεργασία αποβλήτων 

40,00 

9 Σφαιρόμυλος 
Προσωρινή αποθήκευση και 
επεξεργασία αποβλήτων 

120,00 

10 
Φιλτρομονάδα επεξεργασίας αέρα 
σφαιρόμυλου 

Προσωρινή αποθήκευση και 
επεξεργασία αποβλήτων 

50,00 

11 
Σιλό αποθήκευσης έτοιμου 
προϊόντος 50tn 

Προσωρινή αποθήκευση και 
επεξεργασία αποβλήτων 

- 

12 Μεταφορική ταινία (3 τμχ) 
Προσωρινή αποθήκευση και 
επεξεργασία αποβλήτων 

30,00 

13 Μεταφορικός κοχλίας Επεξεργασία θειικού σιδήρου 2,20 

14 Περιστροφικό κόσκινο Επεξεργασία θειικού σιδήρου 1,25 

15 Αναβατόριο Επεξεργασία θειικού σιδήρου 3,00 

16 
Φίλτρο συγκράτησης σκόνης 
τροφοδοσίας α΄ ύλης 

Επεξεργασία θειικού σιδήρου 
21,5 

17 
Φίλτρο συγκράτησης σκόνης 
πλήρωσης βυτιοφόρων 

Επεξεργασία θειικού σιδήρου 
10,00 

18 Σιλό αποθήκευσης 30m3 Επεξεργασία θειικού σιδήρου - 

19 Φίλτρο αποκονίωσης σιλό Επεξεργασία θειικού σιδήρου 5,00 

20 Γερανογέφυρα 1 
Προσωρινή αποθήκευση και 
επεξεργασία αποβλήτων 

9,00 

21 Γερανογέφυρα 2 
Προσωρινή αποθήκευση και 
επεξεργασία αποβλήτων 

9,00 

22 Γερανογέφυρα 3 Επεξεργασία θειικού σιδήρου 10,00 

23 Γερανογέφυρα 4 Επεξεργασία θειικού σιδήρου 9,00 

24 Γερανογέφυρα 5 Επεξεργασία θειικού σιδήρου 9,00 

25 Σύστημα πυρανίχνευσης Συνολική - 
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26 Πυροσβεστικό συγκρότημα Συνολική 20,00 

27 
Σύστημα εξαερισμού και 
κατακράτησης σωματιδίων 

Συνολική 
78,00 

28 Αεροδιαχωριστής 
Προσωρινή αποθήκευση και 
επεξεργασία αποβλήτων 

30,00 

29 Οπτικός διαχωριστής 
Προσωρινή αποθήκευση και 
επεξεργασία αποβλήτων 

20,00 

Σύνολο ισχύος εξοπλισμού παραγωγικής διαδικασίας 827,45 

Σύνολο ισχύος μη παραγωγικών μηχανημάτων (α/α 10, 16, ,17, 19, 26, 27) 184,50 

Συνολική ισχύς 1011,95 

 

Η συνολική ισχύς του εξοπλισμού αναμένεται να είναι περίπου 1011,95 kW.  

Στα πλαίσια της υπόψη δραστηριότητας χρησιμοποιείται, επίσης ενδεικτικά ο ακόλουθος εξοπλισμός: 

• Φορτηγά μεταφοράς αποβλήτων 

• Μεταλλικοί κάδοι και container 

• Μηχανήματα έργου μετακίνησης και φόρτωσης υλικών (κλαρκ, φορτωτής κλπ) 

• Πλάστιγγα 

6.4.2 ΕΙΣΡΟΕΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ 

6.4.2.1 Α’ ΥΛΕΣ  

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται και οι κωδικοί των πρώτων υλών για την δραστηριότητα 

προσωρινής αποθήκευσης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων (εργασία R12,R13), σύμφωνα με τον 

Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) στον «Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων» (Απόφαση 

2001/118/ΕΚ) του Παραρτήματος ΙΒ της ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/2003 καθώς και την 

ΚΥΑ62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β/2016). 

ΕΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

10 03 16 εξαφρίσματα εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 03 15 R13/R12 

12 01 17 
απόβλητα υλικών αμμοβολής εκτός εκείνων που 
αναφέρονται στο 12 01 16 

R13/R12 

19 10 04 
ελαφρό κλάσμα κατατεμαχισμού και σκόνη, εκτός εκείνων 
που αναφέρονται στο 19 10 03 

R13/R12 

19 12 10 
καύσιμα απόβλητα (καύσιμα προερχόμενα από 
απορρίμματα)  

R13/R12 

19 12 12 
άλλα απόβλητα (περιλαμβανομένων μειγμάτων υλικών) 
από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων, εκτός εκείνων 
που αναφέρονται στο 19 12 11  

R13/R12 

02 01 03 απόβλητα ιστών φυτών R13/R12 

02 01 04 απόβλητα πλαστικά (εξαιρούνται της συσκευασίας) R13/R12 

02 01 07 απόβλητα από δασοκοµία R13/R12 

03 01 05 
Πριονίδι, ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια, κατάλοιπα 
ξυλείας, μοριοσανίδες και καπλαμάδες εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο σημείο 03 01 04 

R13/R12 

03 03 01 Απόβλητα φλοιού και ξύλου R13/R12 

03 03 07 
Μηχανικώς διαχωριζόμενα απορρίμματα από την 
πολτοποίηση απόβλητου χαρτιού και χαρτονιού 

R13/R12 

03 03 08 
Απόβλητα από την επιλογή χαρτιού και χαρτονιών που 
προορίζονται για ανακύκλωση 

R13/R12 
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07 02 13 απόβλητα πλαστικά R13/R12 

12 01 05 αποξέσματα και προϊόντα τόρνευσης πλαστικών R13/R12 

15 01 01 συσκευασία από χαρτί, χαρτόνι R13/R12 

15 01 02 πλαστική συσκευασία R13/R12 

15 01 03 ξύλινη συσκευασία R13/R12 

15 01 04 μεταλλική συσκευασία R13/R12 

15 01 05 συνθετική συσκευασία R13/R12 

15 01 06 μεικτή συσκευασία R13/R12 

15 01 07 γυάλινη συσκευασία R13/R12 

15 01 09 συσκευασία από υφαντουργικές ύλες R13/R12 

15 02 03 απορροφητικά υλικά, υφάσματα,κλπ R13/R12 

16 01 19 πλαστικά R13/R12 

16 01 20 γυαλί R13/R12 

16 08 01 
εξαντληµένοι καταλύτες που περιέχουν χρυσό, άργυρο, 
ρήνιο, ρόδιο, παλλάδιο, ιρίδιο ή λευκόχρυσο (εκτός από το 
σηµείο 16 08 07) 

R13 

16 08 03 
εξαντληµένοι καταλύτες που περιέχουν µεταβατικά 
µέταλλα ή ενώσεις µεταβατικών µετάλλων µη 
προδιαγραφόµενα άλλως 

R13 

16 08 04 
εξαντληµένοι καταλύτες πυρόλυσης ρευστής κλίνης (εκτός 
από το σηµείο 16 08 07) 

R13 

17 02 01 ξύλο R13/R12 

17 02 02 γυαλί R13/R12 

17 02 03 πλαστικό R13/R12 

19 12 01 χαρτί & χαρτόνι R13/R12 

19 12 04 πλαστικά & καουτσούκ R13/R12 

19 12 05 γυαλί R13/R12 

19 12 07 ξύλο εκτός των 19 12 06 R13/R12 

19 12 08 υφαντικές ύλες R13/R12 

20 01 01 χαρτιά, χαρτόνια R13/R12 

20 01 02 γυαλιά R13/R12 

20 01 10 ρούχα R13/R12 

20 01 11 υφάσματα R13/R12 

20 01 38 ξύλο εκτός των 20 01 37 R13/R12 

20 01 39 πλαστικά R13/R12 

20 02 01 βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα R13/R12 

 

Η πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται για την δραστηριότητα επεξεργασίας του θειικού σιδήρου είναι ο 

θειικός σίδηρος (FeSO4), που φθάνει στους χώρους της επιχείρησης σε ανομοιόμορφη μορφολογική 

κατάσταση, και σε χονδρούς κόκκους. 

6.4.2.2 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ Α’ ΥΛΩΝ 

• 19 12 10 καύσιμα απόβλητα (καύσιμα προερχόμενα από απορρίμματα)  

Προέλευση: Τα εν λόγω υλικά είναι στερεά υλικά υψηλής θερμογόνου δύναμης, δευτερογενή 

καύσιμα (πχ SRF) που προκύπτουν από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων μέσω 

διαχωρισμού και συστήματα μηχανικής επεξεργασίας. Πιο συγκεκριμένα, προέρχονται από 

συστήματα ανακύκλωσης βιομηχανικών και βιοτεχνιών  απόβλητων συσκευασίας που 

περιλαμβάνουν πλαστικά υλικά, υλικά χάρτου ξυλιάς κλπ της ευρωπαϊκής αγοράς δεν 

περιλαμβάνουν  οργανικά υλικά ,γυαλιά ,μεταλλικά υλικά κλπ παραδίδονται τεμαχισμένα σε 
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διαστάσεις από 50 mm έως 30 mm είναι ελευθέρα μεταλλικών υλικών, γυαλιών χαρακτηρίζονται 

από την εμπορική ονομασία SRF. 

Περαιτέρω διαχείριση: Παραδίδονται και αξιοποιούνται από τις Τσιμεντοβιομηχανίες και 

μονάδες παράγωγης ενεργείας 

• 19 12 12 άλλα απόβλητα (περιλαμβανομένων μειγμάτων υλικών) από τη μηχανική 

κατεργασία αποβλήτων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 12 11 

Προέλευση: Τα εν λόγω μη επικίνδυνα υλικά προκύπτουν από το υπόλειμμα επεξεργασίας 

μονάδων ανακύκλωσης μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων και διαθέτει υψηλή θερμογόνο 

δύναμη. Πιο συγκεκριμένα, προέρχονται από συστήματα ανακύκλωσης (ΚΔΑΥ) Οικιακών 

απόβλητων της Ελληνικής και ευρωπαϊκής αγοράς παραδίδονται τεμαχισμένα σε διαστάσεις 

από 100 mm έως 30 mm είναι ελευθέρα μεταλλικών υλικών, γυαλιών  και επικίνδυνων 

νοσοκομειακών υλικών, καθώς και από άλλες εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων και 

χαρακτηρίζονται από την εμπορική ονομασία RDF η SRF (υπάρχουν χημικές αναλύσεις για τη 

μη επικίνδυνη εκδοχή του εν λόγω υλικού - Επισυνάπτονται). 

Περαιτέρω διαχείριση: Αξιοποιούνται από τις Τσιμεντοβιομηχανίες και μονάδες παράγωγης 

ενεργείας 

• 10 03 16 εξαφρίσματα εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 03 15 

Προέλευση: Προέρχονται από χυτήρια Αλουμινίου  τα ξαφρίσματα προκύπτουν από τις 

χυτεύσεις ανακυκλωμένων αλουμίνιων  είναι χαμηλής περιεκτικότητας σε Αλουμίνιο και δεν 

μπορούν να επαναχυτευθουν. (δελτία MSDS για τη μη επικίνδυνη εκδοχή του εν λόγω υλικού - 

Επισυνάπτονται) 

Περαιτέρω διαχείριση: προορίζονται για την αξιοποίηση τους προς χύτευση 

• 12 01 17 απόβλητα υλικών αμμοβολής εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 12 01 16 

Προέλευση: Τα εν λόγω υλικά είναι μη επικίνδυνα απόβλητα που προκύπτουν επί το πλείστον 

από Ναυπηγεία και από μηχανολογικούς καθαρισμούς αγωγών και εξαρτημάτων λόγω της 

υψηλής περιεκτικότητας σε σιδηρούχα υλικά (υπάρχουν χημικές αναλύσεις για τη μη επικίνδυνη 

εκδοχή του εν λόγω υλικού - Επισυνάπτονται).  

Περαιτέρω διαχείριση: Αξιοποιούνται από τις Τσιμεντοβιομηχανίες 

• Όσον αφορά τα υπόλοιπα ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, πλαστικό, ξύλο, υφάσματα, κλαδέματα 

κλπ), όπως αναφέρονται στον πίνακα εισερχόμενων αποβλήτων της μελέτης, εισέρχονται εντός 

της εγκατάστασης και συγκεντρώνονται σε οριοθετημένο χώρο. Στη συνέχεια 

πραγματοποιούνται εργασίες διαλογής και επεξεργασίας (πχ μείωση όγκου). Τα εν λόγω υλικά 

στη συνέχεια αποθηκεύονται προσωρινά σε οριοθετημένο χώρο και φορτώνονται προς 

προώθηση σε εγκαταστάσεις προς περαιτέρω διαχείριση. Το κλάσμα που προκύπτει από τις 

εργασίες διαχείρισης το οποίο δεν μπορεί να ανακτηθεί περαιτέρω (πχ μικρού μεγέθους κλάσμα, 
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υπόλειμμα) αξιοποιείται σε τσιμεντοβιομηχανίες και μονάδες παράγωγης ενεργείας (ΕΚΑ 

191212, 191210). 

Επιγραμματικά στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα αναλύσεων 

για τους ΕΚΑ 12 01 17 και ΕΚΑ 19 12 12 σε σχέση με τα όρια της νομοθεσίας, σύμφωνα με τις μετρήσεις 

που επισυνάπτονται. Για τον ΕΚΑ 10 03 15 όπως προαναφέρθηκε επισυνάπτονται δελτία MSDS που 

πιστοποιούν τη μη επικίνδυνη εκδοχή του εν λόγω υλικού.  

Παράμετρος 

ΟΡΙΟ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

ΟΔΗΓΙΑ 33/2003 
ΕΚ (ΟΡΙΟ ΧΥΤΑ 

ΜΗ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ) 

ΜΕΤΡΗΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ 

ΟΡΙΟ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

ΟΔΗΓΙΑ 
33/2003 ΕΚ 
(ΟΡΙΟ ΧΥΤΑ 

ΜΗ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ) 

ΜΕΤΡΗΘΕΙΣΑ 
ΤΙΜΗ 

L/S=2 l/kg 
L/S=2 l/kg 

mg/kg ξηρά ουσία 
L/S=10 l/kg 

L/S=10 l/kg 
mg/kg ξηρά ουσία 

mg/kg ξηρά 
ουσία 

ΕΚΑ 12 01 17 
mg/kg ξηρά 

ουσία 
ΕΚΑ 19 12 12 

As 0,4 <0,002 2 <0,02 

Ba 30 0,8 100 0,67 

Cd 0,6 0,06 1 <0,05 

Cr 4 <0,02 10 <0,2 

Cu 25 0,06 50 <0,2 

Hg 0,05 <0,0004 0,2 <0,05 

Mo 5 <0,04 10 <0,01 

Ni 5 0,09 10 <0,05 

Pb 5 <0,08 10 <0,02 

Sb 0,2 <0,002 0,7 <0,02 

Se 0,3 <0,01 0,5 <0,05 

Zn 25 0,21 50 16,99 

Ιόντα 
χλωρίου 

10000 150 15000 57,9 

Ιόντα 
φθορίου 

60 0,8 150 2,5 

Θειικά 
ανιόντα 

10000 90 20000 55,3 

DOC 380 70 800 95,9 

TDS 40000 510 60000 215 

 

6.4.2.3 ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ 

Η μονάδα έχει σχετικά μικρές ανάγκες σε νερό. Η κατανάλωση νερού αφορά κυρίως τις ανάγκες υγιεινής 

του προσωπικού. Οι ποσότητες που θα προκύψουν από τις ανάγκες του προσωπικού εκτιμώνται σε 

160 lt/ημέρα (στη μονάδα θα απασχολούνται οχτώ (8) εργαζόμενοι με μέσο όρο κατανάλωσης 

20lt/ημέρα/άτομο) συνεπώς 8 άτομα x 20 lt/ημέρα = 160lt/ ημέρα ή περίπου 48.000lt/έτος. Επιπλέον 

άλλα  10.000 λίτρα / έτος  θα απαιτηθούν για πότισμα  και τυχόν ανάγκες πυρόσβεσης. Οπότε συνολικά 

απαιτούνται 58.000 λίτρα / έτος. Οι ανάγκες του έργου σε νερό καλύπτονται από το δίκτυο. 
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6.4.2.4 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Η κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας υπολογίζεται  λαμβάνοντας υπ όψη τον ετήσιο χρόνο λειτουργίας 

της επιχείρησης που εκτιμάται στις 2400 ώρες για 300 εργάσιμες ημέρες ετησίως. Η ετήσια κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας για συνολική λειτουργική εγκατεστημένη ισχύ ίση με 1011,95 kW (με συντελεστή 

εκμετάλλευσης ηλεκτροκινητήρων 70%) υπολογίζεται σε: 2400*70%*1011,95= 1.700.076 ΚWh  ανά 

έτος. 

6.4.2.5 ΧΡΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

Η κατ εκτίμηση η κατανάλωση diesel κίνησης υπολογίζεται σε 2.000 λίτρα πετρέλαιο ετησίως. 

6.4.3 ΕΚΡΟΕΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Τα παραγόμενα υγρά απόβλητα θα είναι: 

• Λύματα προσωπικού 

• Απόβλητα έλαια από εργασίες συντήρησης 

Λύματα προσωπικού 

Τα υγρά απόβλητα αφορούν λύματα λόγω της χρήσης των εγκαταστάσεων υγιεινής από το προσωπικό 

της μονάδας. Τα λύματα του προσωπικού, θα διαχειρίζονται στο δίκτυο λυμάτων της ΒΙΠΕ. 

Ως ειδική παραγωγή λυμάτων προσωπικού (ΕΚΑ 20 03 04) λαμβάνεται αντίστοιχη με αυτήν 

εργαζομένων σε διάφορες βιομηχανίες και υπηρεσίες όπως αναφέρεται και στα ειδικά για τις 

περιπτώσεις αυτές συγγράμματα και μελέτες, ίση με 100 λίτρα ημερησίως ανά άτομο. Στην 

εγκατάσταση εκτιμάται ότι θα απασχολούνται οχτώ (8) άτομα, συνεπώς η ημερήσια ποσότητα των 

λυμάτων εκτιμάται σε 8 x 0,1 m3/d = 0,8 m3/d 

Απόβλητα έλαια (ορυκτέλαια) από εργασίες συντήρησης 

Τα μεταχειρισμένα ορυκτέλαια (ΕΚΑ 13 01 11*) που θα προκύπτουν στα πλαίσια συντήρησης του 

εξοπλισμού θα διαχειρίζονται σύμφωνα το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/02-03-2004). Ο φορέας του έργου 

θα συλλέγει προσωρινά και θα διαθέτει τα χρησιμοποιούμενα ορυκτέλαια σε αδειοδοτημένη εταιρεία 

διαχείρισης και θα τηρεί αρχείο με τα Δελτία αποστολής. Σε ειδικό, θεωρημένο  βιβλίο, θα 

καταγράφονται οι παραδόσεις αυτές (ημερομηνίες, ποσότητες, κλπ.). Αναμένεται η παραγωγή περίπου 

0,7 tn/έτος από τη συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα εκτιμώμενα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας. 

Ο πίνακας είναι ενδεικτικός καθώς οι ποσότητες και τα ειδικά χαρακτηριστικά δεν μπορούν να 

εκτιμηθούν επακριβώς καθώς θα εξαρτηθούν από τον κύκλο εργασιών της εγκατάστασης. 

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Κωδικός ΕΚΑ Περιγραφή 
Εκτιμώμενη 
ποσότητα 

Διαχείριση 

20 03 04 
λάσπη σηπτικής 
δεξαμενής 

0,8m3/ημέρα Διαχειρίζονται στο δίκτυο λυμάτων της ΒΙΠΕ. 
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13 01 11* 
συνθετικά υδραυλικά 
έλαια 

0,7 tn/έτος 
Παράδοση σε αδειοδοτημένο συνεργάτη για 
επαναχρησιμοποίηση  (Εργασία R12) 
 

Πίνακας 9: Εκτιμώμενα χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων του έργου 

6.4.4 ΕΚΡΟΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Τα παραγόμενα στερεά απόβλητα θα είναι: 

• Δημοτικά στερεά απόβλητα 

• Άλλα παραγόμενα στερεά απόβλητα (πχ ΑΗΗΕ, συσκευασίες κλπ) 

Δημοτικά στερεά απόβλητα 

Τα αστικά στερεά απόβλητα (ΕΚΑ: 20.03.01) που θα προκύπτουν από τις δραστηριότητες του 

προσωπικού της παρούσας μονάδας, θα συλλέγονται σε κάδο και θα διατίθενται σε ΧΥΤΑ της περιοχής, 

από τα απορριμματοφόρα του Δήμου. Τα αξιοποιήσιμα στερεά απόβλητα θα διατίθενται για 

ανακύκλωση. Στη μονάδα θα εργάζονται 8 άτομα. Κάθε άτομο θα παράγει μία μέγιστη θεωρητικά 

ποσότητα στερεών αποβλήτων της τάξης των 1,60 kg/ημέρα. Συνεπώς η συνολική παραγωγή 

αποβλήτων ανά ημέρα υπολογίζεται ως εξής: 8 Χ 1,60kg/ημέρα = 12,8kg/ημέρα. 

Άλλα παραγόμενα στερεά απόβλητα 

Εκτός των ανωτέρω στερεών αποβλήτων, κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης θα προκύπτουν και μια 

σειρά άλλα απόβλητα όπως (πλαστικές συσκευασίες, φθαρμένες ξύλινες παλέτες, απόβλητα 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, δοχεία κλπ). 

Η σκόνη από τα φίλτρα αποκονίωσης (ΕΚΑ 191004, κατ’ εκτίμηση περίπου 30-40kg/έτος) συλλέγεται 

και αποθηκεύεται προσωρινά εντός μεταλλικών δοχείων καλά κλεισμένων (καπάκι ασφαλισμένο), 

τοποθετημένα σε ξυλοπακέτα και τυλιγμένα με stretch film σε προκαθορισμένο χώρο της εγκατάστασης 

μέχρι να παραδοθεί σε εγκαταστάσεις περαιτέρω διαχείρισης. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα εκτιμώμενα στερεά απόβλητα της παραγωγικής 

διαδικασίας. Ο πίνακας είναι ενδεικτικός καθώς οι ποσότητες και τα ειδικά χαρακτηριστικά δεν 

μπορούν να εκτιμηθούν επακριβώς καθώς θα εξαρτηθούν από τον κύκλο εργασιών της εγκατάστασης. 

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Κωδικός 
ΕΚΑ 

Περιγραφή 
Εκτιμώμενη 
ποσότητα 

Τελική Διαχείριση 

20 03 01 ανάµεικτα δηµοτικά απόβλητα ≈12,8kg/ημέρα 
Θα συλλέγονται σε κάδο και θα διατίθενται σε 
ΧΥΤΑ της περιοχής (εργασία D1) 

19 10 04 

ελαφρό κλάσµα κατατεµαχισµού και 
σκόνη άλλο από τα αναφερόµενα 
στο σηµείο 19 
10 03 

≈1500 tn/έτος 
Παράδοση σε αδειοδοτημένες εταιρείες περαιτέρω 
αξιοποίησης (εργασία R1/R12) 

19 12 01 χαρτί & χαρτόνι ≈2000 tn/έτος 
Παράδοση σε αδειοδοτημένες εταιρείες περαιτέρω 
αξιοποίησης (εργασία R1/R12) 

19 12 03 σιδηρούχα µέταλλα ≈1000 tn/έτος 
Παράδοση σε αδειοδοτημένες εταιρείες περαιτέρω 
αξιοποίησης (εργασία R12) 

19 12 04 Μη σιδηρούχα µέταλλα ≈1000 tn/έτος 
Παράδοση σε αδειοδοτημένες εταιρείες περαιτέρω 
αξιοποίησης (εργασία R12) 

19 12 04 πλαστικά & καουτσούκ ≈2000tn/έτος 
Παράδοση σε αδειοδοτημένες εταιρείες περαιτέρω 
αξιοποίησης (εργασία R1/R12) 
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19 12 05 γυαλί ≈500 tn/έτος 
Παράδοση σε αδειοδοτημένες εταιρείες περαιτέρω 
αξιοποίησης (εργασία R12) 

19 12 07 ξύλο εκτός των 19 12 06 ≈1000 tn/έτος 
Παράδοση σε αδειοδοτημένες εταιρείες περαιτέρω 
αξιοποίησης (εργασία R1/R12) 

19 12 08 υφαντικές ύλες ≈500 tn/έτος 
Παράδοση σε αδειοδοτημένες εταιρείες περαιτέρω 
αξιοποίησης (εργασία R12) 

19 12 12 

άλλα απόβλητα (περιλαμβανομένων 
μειγμάτων υλικών) από τη μηχανική 
κατεργασία αποβλήτων, εκτός 
εκείνων που αναφέρονται στο 19 12 
11 

≈100tn/ημέρα 
(30.000t/έτος) 

Παράδοση σε αδειοδοτημένες εταιρείες περαιτέρω 
αξιοποίησης (εργασία R1) 

19 12 10 
καύσιμα απόβλητα (καύσιμα 
προερχόμενα από απορρίμματα) 

≈200tn/ημέρα 
(60.000 t/έτος) 

Παράδοση σε αδειοδοτημένες εταιρείες περαιτέρω 
αξιοποίησης (εργασία R1) 

20 01 36 

απορριπτόµενος ηλεκτρικός και 
ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος 
από τον αναφερόµενο στα σηµεία 
20 0121 , 20 0123 και 20 01 35 

0,02 tn/έτος 
Παράδοση σε αδειοδοτημένες εταιρείες περαιτέρω 
αξιοποίησης (εργασία R4/R5) 

Πίνακας 10: Εκτιμώμενα χαρακτηριστικά στερεών αποβλήτων του έργου 

6.4.5 ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ 

Αέριες εκπομπές θα προκαλούνται κυρίως από τα φορτηγά οχήματα μεταφοράς των αποβλήτων, 

ωστόσο αυτές θα είναι περιορισμένες καθώς δεν αναμένεται να είναι μεγάλος ο αριθμός των 

δρομολογίων. 

Από τη λειτουργία της δραστηριότητας αποθήκευσης αποβλήτων, ο κύριος αέριος ρύπος που 

αναμένεται είναι η εκπομπή αιωρούμενων σωματιδίων. Θα χρησιμοποιείται ειδικός εξοπλισμός για την 

κατακράτηση αιωρούμενων σωματιδίων. Πιο συγκεκριμένα για την ελαχιστοποίηση των αιωρούμενων 

σωματιδίων προβλέπεται διαχωριστής αέρα και φιλτρομονάδα επεξεργασίας αέρα σφαιρόμυλου. 

Να  αναφερθεί ότι στην εγκατάσταση δεν αναμένονται οχλήσεις από οσμές καθώς στην εγκατάσταση 

δεν πραγματοποιείται διαχείριση οργανικών αποβλήτων. 

Από την λειτουργία της δραστηριότητας επεξεργασίας θειικού σιδήρου να αναφερθεί ότι για την 

ελαχιστοποίηση των αιωρούμενων σωματιδίων προβλέπονται τα κάτωθι: 

• Κόσκινα κλειστού κυκλώματος 

• Διάταξη φίλτρου αποκονίωσης και βαλβίδα ασφαλείας στο σιλό αποθήκευσης 

• Ειδικά κλειστά φορτηγά φόρτωσης υλικού 

• Παραλαβή υλικού με κλειστή αεραντλία αναρρόφησης η οποία είναι εγκατεστημένη στα φορτηγά 

• Ύπαρξη φίλτρου συγκράτησης σκόνης (NEDERMAN FLEX PAK 1000) στη διάταξη 

τροφοδοσίας μεταφορικού κοχλία εισαγωγής πρώτης ύλης.  

• Φίλτρο συγκράτησης σκόνης εκτόνωσης πλήρωσης φορτηγών 

Η σκόνη από τα φίλτρα αποκονίωσης συλλέγεται και αποθηκεύεται προσωρινά εντός μεταλλικών 

δοχείων καλά κλεισμένων (καπάκι ασφαλισμένο), τοποθετημένα σε ξυλοπακέτα και τυλιγμένα με 

stretch film σε προκαθορισμένο χώρο της εγκατάστασης μέχρι να παραδοθεί σε εγκαταστάσεις 

περαιτέρω διαχείρισης. 
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Πέρα των ανωτέρω εντός του κτηρίου προβλέπεται κατάλληλο σύστημα εξαερισμού με φίλτρα ενεργού 

άνθρακα και κατακράτησης αιρούμενων σωματιδίων ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και υγιεινή των 

εργαζομένων. 

Σύστημα εξαερισμού – κατακράτησης σκόνης 

Για τον εξαερισμό του χώρου της επιχείρησης προβλέπεται σύστημα μηχανικού εξαερισμού που 

αποτελείται από αεραγωγούς με στόμια απαγωγής με φίλτρα κατακράτησης σωματιδίων για τα 

σωματίδια και τις σκόνες και αντλίες εξαερισμού και φίλτρα ενεργού άνθρακα. Το σύστημα 

αποκονίωσης, προβλέπει διάταξη σακόφιλτρου με δίκτυο αεραγωγών, το οποίο έχει κατάλληλη 

απόδοση για την κατακράτηση σωματιδίων με σκοπό τη μείωση έκλυσης σκόνης και οσμών. Η 

συνολική δυναμικότητα του εν λόγω συστήματος είναι περίπου 290.000m3/h. 

Οι αεραγωγοί αναπτύσσονται στην οροφή και οι ανεμιστήρες απαγωγής βρίσκονται σε επισκέψιμο 

σημείο του κτιρίου ώστε να είναι ευκολότερη η συντήρηση των φίλτρων. Το υλικό κατασκευής των 

αεραγωγών είναι κατά βάση λαμαρίνα. Το σύστημα αυτό καλύπτει το σύνολο του τμήματος του κτιρίου 

που πραγματοποιείται η παραγωγική διαδικασία ώστε να εξαλείφεται οποιοδήποτε φαινόμενο τυχόν 

σκόνης. Οι ανεμιστήρες απαγωγής με τα φίλτρα είναι τρείς. Οι ανεμιστήρες απαγωγής βρίσκονται σε 

επισκέψιμο σημείο του κτιρίου ώστε να είναι ευκολότερη η συντήρηση των φίλτρων. Η ικανότητα των 

ανεμιστήρων εξυπηρετεί 10 εναλλαγές ανά ώρα. Το σύστημα απαγωγής θα περιλαμβάνει και φίλτρα 

ενεργού άνθρακα και κατακράτησης σωματιδίων για την απόσμηση και κατακράτηση αέριων ρύπων 

Για τον υπολογισμό της απαιτούμενης δυναμικότητας του συστήματος εξαερισμού με βάση τον όγκο 

του κτιρίου: 

ΟΓΚΟΣ ΧΩΡΟΥ (m3) x ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ του ΑΕΡΑ ανά ώρα = ΡΟΗ ΑΕΡΑ του ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ (m3/h) 

Όγκος χώρου Α1: 1.188m2 * 11m = 13.068m3  

Όγκος χώρου Α2: 1.188m2 * 11m = 13.068m3 

Όγκος χώρου Α4: 224m2 * 11 = 2.464m3 

Συνολικός όγκος χώρου: 28.600m3 

Συνεπώς η απαιτούμενη ροή αέρα του συστήματος είναι: 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΧΩΡΟΥ * 10 ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΕΡΑ ανά ώρα: 28.600m3 * 10 αν/hr = 286.000 

m3/hr 

Θα τοποθετηθούν ενδεικτικά τρείς ανεμιστήρες στους αντίστοιχους χώρους. 

Ενδεικτικά στοιχεία των ανεμιστήρων είναι τα κάτωθι: 

Δύο (2) Ανεμιστήρες Αιθ. 1 & Αίθ. 2 

Τύπος: CGT/4-1250-6/-37 

Στροφές: 1470 rpm 

Ισχύς: 37 kw 
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Max abs current:73 (400v) 

Δυναμικότητα:131.171 m3/hr 
 

Ένας (1) Ανεμιστήρας Αίθ. 4 

Τύπος: CGT/4-710-7/-4 

Στροφές: 1415 rpm 

Ισχύς: 4 kw 

Max abs current: 9,5 (400v) 

Δυναμικότητα: 28.711 m3/hr 

Για το υπόλοιπο κτίριο (γραφεία, κλπ), έχει προβλεφθεί  σύστημα φυσικού εξαερισμού καθώς δεν 

αναμένεται να υφίσταται πρόβλημα παρουσίας αερίων ή οσμών. 

Η απόληξη του συστήματος εξαερισμού θα τηρεί τις διατάξεις του Γ.Ο.Κ. σε κατάλληλες θέσεις και ύψος 

ώστε να μην προκαλεί όχληση. Στο εν λόγω σύστημα θα ελέγχονται τακτικά οι αποδόσεις των φίλτρων 

και του εξαερισμού. 

Συνεπώς με την τήρηση των άνωθεν διατάξεων ελαχιστοποιείται πλήρως η εκπομπή αιωρούμενων 

σωματιδίων. 

6.4.6 ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ 

Οι πηγές θορύβου και δονήσεων είναι: 

− Η κίνηση των οχημάτων από και προς την εγκατάσταση. 

− Μεταφορά υλικών. 

− Βομβοί οχημάτων, μηχανημάτων. 

Με τον όρο «θόρυβος» εννοείται κάθε ακουστός ήχος ό οποίος είναι δυσάρεστος και προκαλεί ή δύναται 

να προκαλέσει ανεπιθύμητες καταστάσεις πίεσης. Η κλίμακα μέτρησης για να εκφραστεί ο θόρυβος 

από τη λειτουργία της μονάδας, είναι η κλίμακα των ντεσιμπέλ (dB). Η κλίμακα κυμαίνεται από το μηδέν 

έως το 200, με το ανθρώπινο αυτί να αντιλαμβάνεται μια στάθμη (ηχητική στάθμη Α) η οποία ξεκινά 

από τα 0 dB(Α) και φτάνει έως τα 140 dB(Α). 

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου στα όρια του γηπέδου περιοχών όπου επικρατεί το 

βιομηχανικό στοιχείο ορίζονται βάση του Π.Δ. 1180/81, ΦΕΚ 293 Α, με το ανώτατο όριο να είναι τα 65 

dB(A). Επακριβώς, τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια θορύβου παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Σε καμία περίπτωση δεν ξεπερνά ο θόρυβος, από τις προαναφερόμενες πηγές, τα κάτωθι όρια. 

Περιοχή Ανώτατο όριο θορύβου dB(A) 

Νομοθετημένες βιομηχανικές περιοχές  70 

Περιοχές στις οποίες επικρατεί το βιομηχανικό 

στοιχείο  
65 
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Περιοχές στις οποίες επικρατεί εξ ίσου το 

βιομηχανικό και το αστικό στοιχείο  
55 

Περιοχές στις οποίες επικρατεί το αστικό στοιχείο  50 

Πίνακας 11: Ανώτερα επιτρεπόμενα όρια θορύβου (dB(A)) 

6.4.7 ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 

Κατά τη λειτουργία της μονάδας, δεν αναμένονται εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Ο 

ηλεκτρικός εξοπλισμός της μονάδας που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι σύμφωνος με τους βασικούς 

περιορισμούς και στάθμες αναφοράς της με αριθ. ΚΥΑ 3060/(ΦΟΡ)/238/2038/2002 (ΦΕΚ 512/Β/2002) 

«Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία διατάξεων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων 

χαμηλών συχνοτήτων» όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 759/Β/2002. 

Γενικώς δεν υφίστανται πηγές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που να χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής 

στην υπό μελέτη μονάδα. Συνεπώς, τα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας κυμαίνονται πολύ 

χαμηλότερα από τα κατώτερα όρια ασφαλείας του πρότυπου ΕΛΟΤ/ΤΕ 75, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος 

για την υγεία των εργαζομένων. 

6.5 ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Η αποκατάσταση του χώρου του γηπέδου της δραστηριότητας μετά την παύση λειτουργίας της είναι 

υποχρεωτική. Μετά την οριστική παύση λειτουργίας του έργου, ο κύριος του οφείλει να λάβει τα 

απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος της περιοχής επέμβασης, και την 

απομάκρυνση όλων των στοιχείων του έργου που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στο περιβάλλον ή 

να αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια (χημικές ουσίες, έλαια, ΑΗΗΕ κ.λ.π.). Για τον σκοπό 

αυτό πρέπει να εκπονείται μελέτη στην οποία θα συγκεκριμενοποιούνται τα σχετικά με τις εργασίες 

αποκατάστασης θέματα, και να υποβάλλεται αυτή προς έγκριση, το αργότερο ένα εξάμηνο προ της 

παύσης λειτουργίας του έργου, στην αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότησή του Υπηρεσία. 

Συγκεκριμένα, μετά από την οριστική παύση της λειτουργίας του συνόλου του έργου ή τμημάτων αυτού 

να αποκαθίσταται, σύμφωνα με τις υποδείξεις αρμόδιων Υπηρεσιών ο χώρος εγκατάστασης και να 

επανέρχεται στην αρχική του χρήση. Ο εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν και σε κάθε 

περίπτωση να διαχειριστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Οι φάσεις αποκατάστασης διακρίνονται ως εξής: 

− Σταδιακή μείωση εισερχομένων πρώτων υλών με αντίστοιχη μείωση της παραγωγής και των 

παραγόμενων αποβλήτων. 

− Απομάκρυνση χωνεμένου υπολείμματος που έχει απομείνει και διάθεσή του. 

− Αποξήλωση εξοπλισμού, απομάκρυνσή του και ορθή διαχείριση επικινδύνων και μη αποβλήτων. 

− Αποκατάσταση χώρου και ισοφαρισμός εκσκαφών με το φυσικό επίπεδο του εδάφους. 

− Δενδροφύτευση με αυτόχθονα είδη εφόσον απαιτείται. 
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6.5.1.1 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

Μετά το πέρας της λειτουργίας, ο χώρος θα είναι απαλλαγμένος από όλα τα υπολείμματα της 

παραγωγικής διαδικασίας. Στο τέλος της λειτουργίας, ο χώρος καθαρίζεται με τη βοήθεια μηχανημάτων 

και προσωπικού ώστε οποιαδήποτε φερτά υλικά να απομακρυνθούν. 

Γενικά, λόγω της φύσης του έργου δεν αναμένονται επιπτώσεις ή περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις μετά 

το τέλος λειτουργίας και την απομάκρυνση των προϊόντων και υπολειμμάτων της μονάδας. Σε κάθε 

περίπτωση ο φορέας λειτουργίας του έργου είναι υποχρεωμένος να επαναφέρει το χώρο εγκατάστασης 

μετά το τέλος λειτουργίας στη μορφή που αυτός ήταν πριν την λειτουργία. 

Όσο αφορά τον εξοπλισμό της εγκατάστασης: 

Μετά την παύση λειτουργίας του έργου ο κύριος του έργου θα δεσμεύεται στην πλήρη αποκατάσταση 

του χώρου στην πρότερή του μορφή. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να γίνει αποξήλωση του 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και αποκατάσταση της βλάστησης. 

Για την απομάκρυνσή του, ο πάγιος Η/Μ εξοπλισμός της μονάδας 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' απευθείας 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 

μηχανήματα (βοηθητικός εξοπλισμός). 

6.5.1.2 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ 

Η εταιρεία κατά την οριστική παύση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων της θα αναλάβει όλες τις 

ενέργειες που προβλέπονται σχετικά με την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Ειδικότερα και σε 

επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές, εφόσον κάτι τέτοιο απαιτηθεί θα φροντίσει για την εκτίμηση 

ενδεχόμενης ρύπανσης του περιβάλλοντος και θα εξασφαλίσει την ολοκλήρωση όλων των ενεργειών 

για την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση. 

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 απορρύπανση και η αξιοποίηση - διάθεση του Η/Μ 

και μη εξοπλισμού και η ασφαλής διάθεση τυχόν επικινδύνων αποβλήτων, θα ξεκινήσει η διαδικασία 

της κατεδάφισης των κτιριακών εγκαταστάσεων. 

Η διαχείριση των υλικών κατεδάφισης, εφόσον υπάρχουν, θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες 

προδιαγραφές διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.). Τυχόν 

επιβάρυνση του εδάφους, κατά τόπους, λόγω τυχόν διαρροών πετρελαιοειδών, χρησιμοποιημένων 

ορυκτελαίων, κλπ. θα αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές απορρύπανσης - 
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περιβαλλοντικής αποκατάστασης εδάφους (απομάκρυνση - απορρύπανση - αποκατάσταση εδαφικού 

στρώματος). 

Δεδομένου ότι η υλοποίηση του έργου συνοδεύεται από 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 εργασίες 

αποκατάστασης της γεωμορφολογίας του γηπέδου. 

6.6 ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Κατά τη φάση κατασκευής δεν αναμένεται να δημιουργηθούν έκτακτες συνθήκες και επικίνδυνες 

καταστάσεις λόγω της περιορισμένης φύσης των εργασιών κατασκευής και την εγκατάσταση νέου 

μηχανολογικού εξοπλισμού εντός του κτιρίου της μονάδας. Σε κάθε περίπτωση στο σχεδιασμό του 

έργου περιλαμβάνεται η εφαρμογή των πάγιων μέτρων που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία και η 

ορθή εργοταξιακή πρακτική για την αποφυγή παντός είδους έκτακτων συνθηκών και καταστάσεων. 

Η κατασκευή και η λειτουργία μιας μονάδας βιοαερίου σχετίζεται με έναν αριθμό από ζητήματα 

ασφάλειας που, εάν δεν ληφθούν υπ’ όψη, εγκυμονούν πιθανούς κινδύνους για τους ανθρώπους, τα 

ζώα και το περιβάλλον. Η λήψη των κατάλληλων προφυλάξεων και μέτρων ασφάλειας έχει ως σκοπό 

την αποφυγή οποιωνδήποτε κινδύνων και επικίνδυνων καταστάσεων και συμβάλει στην εξασφάλιση 

μιας ασφαλούς λειτουργίας της μονάδας. Οι πιθανοί κίνδυνοι που μπορούν να προκύψουν από τη 

λειτουργία της συγκεκριμένης μονάδας παρουσιάζονται στη συνέχεια. Στη μονάδα θα χρησιμοποιείται 

εξοπλισμός ασφάλειας σε όλους τους κλειστούς χώρους.  

Οι κίνδυνοι που μπορεί να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της εγκατάστασης είναι οι 

εξής: 

- Τεχνικό πρόβλημα της εγκατάστασης 

- Πρόκληση πυρκαγιάς 

- Ατύχημα – τραυματισμός του προσωπικού 

- Διασκορπισμός Αποβλήτων 

- Κίνδυνοι δηλητηρίασης 

- Φυσικές καταστροφές (σεισμός, πλημμύρα, κεραυνός, κλπ) 

Για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κινδύνων πρωταρχικό ρόλο παίζει η εκπαίδευση του 

προσωπικού η οποία αναπτύσσεται γύρω από τα εξής θέματα: 

- Ποιοτική σύνθεση των διαχειριζόμενων αποβλήτων και προϊόντων 

- Τρόποι συλλογής και μεταφοράς 

- Ασφαλή λειτουργία των μηχανημάτων και των μέτρων πρόληψης 
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- Συνθήκες ασφάλειας κατά την είσοδο και έξοδο από την εγκατάσταση καθώς και σε όλες τις 

επιμέρους φάσεις 

- Τεχνικά χαρακτηριστικά των οχημάτων και μηχανημάτων, σύμφωνα με τα εγχειρίδια των 

κατασκευαστών (οδηγίες λειτουργίας – συντήρησης – ασφάλειας για τα τμήματα και τους 

μηχανισμούς του οχήματος και των μηχανημάτων). 

- Ευθύνες και υποχρεώσεις. 

Σε περίπτωση έκτακτων σημαντικά επιβαρυντικών καταστάσεων για το περιβάλλον, που μπορεί να 

οφείλονται σε προβληματική λειτουργία του εργοστασίου ή ατύχημα, πρέπει να ενημερώνεται άμεσα η 

αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και του ΥΠΕΚΑ. Η εταιρία πρέπει να προβαίνει 

σε ενδεικνυόμενες παρεμβάσεις στη λειτουργία του εργοστασίου για την αποκατάσταση της βλάβης 

ή/και την άρση της υπέρβασης. 
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7 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

7.1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ  

 

Ως εναλλακτικές λύσεις εξετάζονται: 

I. Ως προς τη θέση 

i. Η κατασκευή εγκατάστασης, στον προτεινόμενο χώρο 

ii. Η κατασκευή εγκατάστασης, σε άλλη θέση  

II. Ως προς το μέγεθος 

III. Η μηδενική λύση 

7.1.1 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΘΕΣΗ 

7.1.1.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΧΩΡΟ 

Η μονάδα προτείνεται να εγκατασταθεί στην συγκεκριμένη θέση λόγω της καταλληλόλητας της περιοχή 

διότι πρόκειται για οργανωμένη βιομηχανική περιοχή που καλύπτει της ανάγκες μιας σύγχρονης 

βιομηχανικής μονάδας. Πέρα αυτού η εγκατάσταση έχει ήδη αδειοδοτηθεί για τη δραστηριότητα στον 

εν λόγω χώρο. 

7.1.1.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΕ ΑΛΛΗ ΘΕΣΗ 

Στην περίπτωση της κατασκευής της  εγκατάστασης, σε άλλη θέση: 

• Η κατασκευή της εγκατάστασης σε άλλη θέση προϋποθέτει ότι η εν λόγω  εναλλακτική ικανοποιεί 

τα ίδια κριτήρια με το υφιστάμενο χώρο της δραστηριότητας γεγονός αρκετά δύσκολο. 

• Η εταιρεία θα δυσκολευτεί να ανταπεξέλθει στις  οικονομικές απαιτήσεις αγοράς/ενοικίασης ενός 

νέου οικοπέδου 

7.1.2 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 

Η εταιρεία όπως προαναφέρθηκε έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά για την δραστηριότητα 

αποθήκευσης (εργασία R12, R13) στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων (υπ. αριθμ. πρωτ. 3439/21-11-

2019 Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.). 

Να αναφερθεί ότι έχει εκδοθεί η υπ. αριθμ. πρωτ. 3439/21-11-2019 Υπαγωγή σε Πρότυπες 

Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις και εν συνεχεία εκδόθηκε η Γνωστοποίηση Λειτουργίας (1154347 ver. 1) 

για την δραστηριότητα εγκατάστασης προσωρινής αποθήκευσης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων. 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

GEON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΚΕ   Σελίδα 89 

 

Για την δραστηριότητα επεξεργασίας του θειικού σιδήρου έχει κατατεθεί σχετικός φάκελος στη Δ/νση 

Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων (έχει εκδοθεί έγγραφο σχετικά με την υπαγωγή της 

δραστηριότητας στην περιβαλλοντική Κατηγορία Β’), η υπ. αριθμ. Πρωτ. 1707/06-05-2020 Υπαγωγή 

σε ΠΠΔ και αναμένεται η ολοκλήρωση της έκδοσης Γνωστοποίησης Λειτουργίας (επισυνάπτονται 

σχετικά έγγραφα). 

Η εταιρεία με τον εν λόγω φάκελο προτίθενται να επεκτείνει την δραστηριότητα της όσον αφορά κυρίως 

τη δραστηριότητα της προσωρινής αποθήκευσης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων. Η εταιρεία με 

τον εν λόγω φάκελο προτίθενται αφενός να αυξήσει το μέγεθος της εν λόγω δραστηριότητας (πιο 

συγκεκριμένα τη δυναμικότητα των πρώτων υλών σε σχέση την περιβαλλοντικά αδειοδοτημένη 

δραστηριότητα) και αφετέρου να προχωρήσει σε προσθήκη νέου μηχανολογικού εξοπλισμού. 

Βάση του εν λόγω σχεδιασμού δυναμικότητας των πηγών πρώτων υλών για το έργο αλλά και βάση 

των οικονομικών δεδομένων και του επενδυτικού σχεδίου της εταιρίας η εγκατάσταση θα μπορεί να 

διαχειρίζεται περίπου 100.000tn/έτος μη επικινδύνων αποβλήτων ήτοι περίπου 330 tn/ημέρα καθώς 

και να επεξεργάζεται 15.000tn/έτος θειικού σιδήρου. 

Η συγκεκριμένη πρόταση που αφορά το μέγεθος του έργου είναι η μόνη λύση με την οποία καθίσταται 

βιώσιμη η υπόψη εγκατάσταση σε οικονομικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο διαχείρισης των αναγκών 

του έργου στη συγκεκριμένη περιοχή. 

7.1.3 ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 

Στην περίπτωση της μηδενικής λύσης δεν θα γίνεται διαχείριση των υπολειμμάτων και των 

υποπροϊόντων  των μονάδων και ενδεχομένων θα συνεχιστεί να επιβαρύνονται με επιπλέον απόβλητα 

οι ΧΥΤΑ και οι ΧΑΔΑ. Η μηδενική λύση παρουσιάζει αρνητικές επιπτώσεις με Περιβαλλοντικά αλλά και 

Αναπτυξιακά και Κοινωνικά κριτήρια. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

• Δεν θα πραγματοποιείται επαρκής διαχείριση στερεών αποβλήτων με αποτέλεσμα να 

οδηγούνται προς υγειονομική ταφή με συνέπεια την μείωση του χρόνου ζωής των ΧΥΤΑ 

• Δεν θα υπάρξει αύξηση και τόνωση της εμπορικής - οικονομικής δραστηριότητας σε τοπικό 

επίπεδο τουλάχιστον κατά το στάδιο υλοποίησης του έργου με αποτέλεσμα την κοινωνική 

και οικονομική βιωσιμότητα αυτού.   

• Δεν θα βοηθηθεί ο στόχος της εναρμόνισης με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης 

• Δεν θα βοηθηθεί η επίτευξη των στόχων που προβλέπονται στο Εθνικό αλλά και στο 

Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 
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8 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Το εύρος των επιπτώσεων από την λειτουργία της εγκατάστασης εκτιμάται ότι δεν υπερβαίνει την ακτίνα 

των 1 km. Η εν λόγω περιοχή αναφέρεται στην συνέχεια ως ευρύτερη περιοχή. Το έργο βρίσκεται στον 

Δήμο Βόλου που ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας. 

8.1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Ο χώρος εγκατάστασης βρίσκεται στη Α ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ του Δήμου Βόλου, της Περιφερειακής Ενότητας 

Μαγνησίας. 

Η θέση του έργου παρουσιάζεται στο επισυναπτόμενο χάρτη προσανατολισμού στο Παράρτημα. 

Η θέση της εγκατάστασης, παρουσιάζεται στην επόμενη εικόνα: 

 

Εικόνα 12: Η μονάδα της εταιρείας REWASTE ΙΚΕ 

Η θέση του έργου βρίσκεται σε ημιπεδινή έκταση με υψόμετρο περίπου 70 m.  

Η μορφολογία του ευρύτερου τοπίου είναι κυρίως λοφώδεις με ενδιάμεσες μικρές ημιπεδινές εκτάσεις.  
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Στην ευρύτερη περιοχή το έργου υπάρχουν κατά βάση βιομηχανικές – βιοτεχνικές δραστηριότητες και 

σε μικρότερο βαθμό σε μικρό βαθμό μικρές καλλιεργούμενες εκτάσεις. Δεν εντοπίζεται οικιστικός ιστός 

σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου, πλην των προαναφερθέντων μονάδων. 

8.2 ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

8.2.1 ΚΛΙΜΑ – ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Οι κλιματικές περιοχές που χωρίζεται η χώρα και αποτυπώνουν το κλίμα κάθε περιοχής καθορίζονται 

από τους παρακάτω παράγοντες: 

α) το ανάγλυφο, δηλαδή από τον προσανατολισμό, το υψόμετρο και την έκθεση στους ανέμους, 

β) το γεωγραφικό πλάτος και 

γ) την απόσταση από τη θάλασσα. 

Στον παρακάτω χάρτη φαίνονται οι κλιματικές περιοχές της Ελλάδας κατά Koppen. 

 
Εικόνα 13: Κλιματική κατάταξη κατά Koppen‐Geiger 

(Πηγή: http://www.meteoclub.gr/themata/egkyklopedia/2618‐klimatiki‐katataksi‐elladas) 

- Α. Θαλάσσιο κλίμα (C): Tψ >0 C <18 C 

• Cs: Θαλάσσιο κλίμα με διακριτό ξηρό θέρος (pθ <30 mm) 

• Cf: Θαλάσσιο αξηρικό κλίμα (χωρίς διακριτό ξηρό θέρος) (pθ >30 mm) 

• Csa: Θαλάσσιο κλίμα με διακριτό ξηρό και πολύ θερμό θέρος (pθ <30 mm & Τθ >22 C) 

Θέση μονάδας 

http://www.meteoclub.gr/themata/egkyklopedia/2618‐klimatiki‐katataksi‐elladas


ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

GEON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΚΕ   Σελίδα 92 

 

• Csb: Θαλάσσιο κλίμα με διακριτό ξηρό και θερμό θέρος (pθ <30 mm & Τθ <22 C) 

• Cfa: Θαλάσσιο αξηρικό κλίμα με πολύ θερμό θέρος (pθ >30 mm & Τθ >22 C) 

• Cfb: Θαλάσσιο αξηρικό κλίμα με θερμό θέρος (pθ >30 mm & Τθ <22 C) 

- Β. Ηπειρωτικό κλίμα (D): Τψ <0 C 

• Ds: Ηπειρωτικό κλίμα με διακριτό ξηρό θέρος (pθ <30 mm) 

• Df: Ηπειρωτικό αξηρικό κλίμα (χωρίς διακριτό ξηρό θέρος) (pθ >30 mm) 

• Dsb: Ηπειρωτικό κλίμα με διακριτό ξηρό και θερμό θέρος (pθ <30 mm & Τθ <22 C) 

• Dsc: Ηπειρωτικό κλίμα με διακριτό ξηρό και δροσερό θέρος (pθ <30 mm & Τθ <18 C) 

• Dfb: Ηπειρωτικό αξηρικό κλίμα με θερμό θέρος (pθ >30 mm & Τθ <22 C) 

• Dfc: Ηπειρωτικό αξηρικό κλίμα με δροσερό θέρος (pθ >30 mm & Τθ <18 C) 

- Γ. Κλίμα Υψηλών Ορέων (ΕΤ): Τθ <10 – 11 C 

Περίπου το 56 % της επιφάνειας της χώρας μας κατατάσσεται στο “Θαλάσσιο κλίμα με διακριτό ξηρό 

και πολύ θερμό θέρος” (Csa), το αντιπροσωπευτικό “Μεσογειακό” κλίμα. Εμφανίζεται σε όλη τη 

νησιωτική, παράκτια και πεδινή χώρα και κυριαρχεί όλο και περισσότερο από βορρά προς νότο. 

Εξαίρεση αποτελεί το εσωτερικό τμήμα από την Κεντρική Μακεδονία μέχρι τη Θράκη. 

Περίπου το 9 % της επιφάνειας της χώρας κατατάσσεται στο “Θαλάσσιο κλίμα με διακριτό ξηρό και 

θερμό θέρος” (Csb), το οποίο είναι μια τροποποιημένη μορφή του αντιπροσωπευτικού Μεσογειακού 

κλίματος. Το “πολύ θερμό θέρος” αντικαθίσταται από το “θερμό θέρος”, λόγω επίδρασης του 

υψομέτρου. Εμφανίζεται από τη Στερεά Ελλάδα και νοτιότερα, σε υψόμετρα >700 – 900 m. 

To “Θαλάσσιο αξηρικό κλίμα με πολύ θερμό θέρος” (Cfa) καλύπτει περίπου το 13 % της επιφάνειας της 

χώρας και απαντάται στο εσωτερικό της ζώνης Κεντρική Μακεδονία – Θράκη, στις χαμηλές περιοχές 

της Δυτικής Μακεδονίας, στις ημιορεινές/ορεινές περιοχές της Βόρειας και Δυτικής Θεσσαλίας, καθώς 

και της Ανατολικής Ηπείρου. 

Το “Θαλάσσιο αξηρικό κλίμα με θερμό θέρος” (Cfb) καλύπτει περίπου το 10 % της επιφάνειας της 

χώρας και αποτελεί τροποποιημένη μορφή του Cfa, λόγω επίδρασης του υψομέτρου. Απαντάται 

περισσότερο στη Δυτική Μακεδονία (σε υψόμετρα <900 – 1000m) και λιγότερο στα ημιορεινά/ορεινά 

τμήματα της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, επειδή επικαλύπτεται γρήγορα από το κλίμα Dfb. 

Όπως παρατηρούμε και στην παραπάνω εικόνα στην παραθαλάσσια πεδινή και παράκτια ζώνη της 

περιφέρειας το κλίμα χαρακτηρίζεται ως μεσογειακό (Θαλάσσιο κλίμα με διακριτό ξηρό και πολύ θερμό 

θέρος), ενώ στο μετέπειτα εσωτερικό τμήμα παρουσιάζονται αποκλίσεις μετάβασης από τον 

μεσογειακό τύπο προς τον ηπειρωτικό και ορεινό τύπο κλίματος, διατηρώντας όμως σε μεγάλο βαθμό 

στοιχεία του Μεσογειακού τύπου κλίματος. 

Η γεωγραφική θέση και το ανάγλυφο , συμβάλλουν στη μεγάλη κλιματική ποικιλία, που περιλαμβάνει 

από θαλάσσιο μεσογειακό μέχρι ορεινό κλίμα. Σύμφωνα με την κατάταξη κατά Koppen η περιοχή ανήκει 
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κατά κύριο λόγο στο θαλάσσιο μεσογειακό κλίμα, όπου χαρακτηρίζεται από ήπιους χειμώνες με λίγες 

βροχές, πολύ ζεστά και ξηρά καλοκαίρια. Ειδικότερα για το μεσογειακό κλίμα έχουν καθοριστεί από τον 

Emberger οι βιοκλιματικοί όροφοι, οι οποίοι ισχύουν μόνο γι’ αυτό το κλίμα. Για το χαρακτηρισμό του 

κλίματος έχουν χρησιμοποιηθεί οι παράγοντες της θερμοκρασίας και των υδατικών συνθηκών για τον 

υπολογισμό κατάλληλων αριθμοδεικτών (κλιματικοί ή βιοκλιματικοί δείκτες). Παρακάτω φαίνεται τμήμα 

του χάρτη των βιοκλιματικών ορόφων. 

 

Εικόνα 14: Χάρτης βιοκλιματικών ορόφων 

Τα στοιχεία του κλίματος που είναι σημαντικά για τα έμβια όντα και για τα φυτά είναι η θερμότητα και το 

νερό (υγρασία), τα οποία εκφράζουν έμμεσα και άλλους παράγοντες όπως η ηλιακή ενέργεια, η 

εξάτμιση κ.λπ. 

Θέση μονάδας 
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Η διαδοχή των διαπλάσεων από τα αείφυλλα πλατύφυλλα μέχρι τις αλπικές διαπλάσεις είναι γνωστή 

ως «ζώνες βλαστήσεως», αλλά προτιμάται ο όρος «όροφος βλαστήσεως» από γεωγραφική άποψη 

γιατί ανταποκρίνεται καλύτερα στην έννοια της κατακόρυφης διαδοχής. Αντίστοιχα και η έννοια του 

«βιοκλιματικού ορόφου» ανταποκρίνεται στην κατακόρυφη διαδοχή του βιοκλίματος στην οποία και η 

κατακόρυφη διαδοχή της βλαστήσεως. 

Οι βιοκλιματικοί όροφοι έχουν καθοριστεί από τον Emberger στο χώρο του μεσογειακού κλίματος και 

ισχύουν μόνο γι' αυτό το κλίμα. Για το χαρακτηρισμό του κλίματος χρησιμοποιούνται συνήθως οι 

παράγοντες θερμοκρασία και υδατικές συνθήκες είτε για τον υπολογισμό αριθμοδεικτών (κλιματικοί ή 

βιοκλιματικοί δείκτες), είτε για την απεικόνιση σχετικών κλιματικών διαγραμμάτων. Τέτοιες μαθηματικές 

εκφράσεις ή αριθμοί ονομάζονται κλιματικοί ή βιοκλιματικοί δείκτες αντίστοιχα, ανάλογα με το 

αντικείμενο που εκφράζουν. 

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται ο βιοκλιματικός χάρτης της ευρύτερης περιοχής μελέτης, ο οποίος 

έχει συνταχθεί μετά από μελέτη των γεωγραφικών συνθηκών, του ανάγλυφου (οροσειρές και 

κατεύθυνσή τους, ορεινοί όγκοι, έκθεση κλιτύων, υψόμετρα, κλειστά λεκανοπέδια, λεκάνες απορροής 

και κοιλάδες, πεδιάδες) και των ορίων των φυσικών κλιμακικών διαπλάσεων, οι οποίες εκφράζουν 

ιδιαίτερες βιοκλιματικές συνθήκες. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η οριογράφηση των βιοκλιματικών 

ορόφων και των χαρακτήρων του μεσογειακού βιοκλίματος και συγχρόνως γίνεται η σύνδεση και 

συσχέτιση των μετεωρολογικών-κλιματικών στοιχείων με τη φυσική βλάστηση. Η περιοχή μελέτης έχει 

χαρακτήρα έντονο έως ασθενή μεσο-μεσογειακό και υπο-μεσογειακό στα βορειοδυτικά. Επίσης, 

σύμφωνα με τον χάρτη βιοκλιματικών ορόφων, ο βιοκλιματικός όροφος της περιοχής είναι ημίξηρος με 

χειμώνες ψυχρούς στα κεντρικά προς ανατολικά, υγρός με χειμώνες ψυχρούς έως δριμείς στα δυτικά 

και ύφυγρος με χειμώνες ψυχρούς έως δριμείς στα βόρεια. 
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Εικόνα 15: Βιοκλιματικός χάρτης 

Θέση μονάδας 
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Εικόνα 16: Βροχομετρικός χάρτης Ελλάδας (Πηγή: Μαρκόπουλος – Καραπιπέρης, 1955)) 

Εξαιτίας της θέσης του έργου το κλίμα της περιοχής είναι ηπειρωτικό με κρύους χειμώνες και ζεστά 

καλοκαίρια. Η μέση θερμοκρασία είναι 16-18οC και το μέσο ετήσιο ύψος των βροχών 300-400 χλστ. 

Για την περιγραφή των μετεωρολογικών και κλιματολογικών δεδομένων της άμεσης περιοχής μελέτης 

επιλέχτηκαν στοιχεία σταθμών με υψόμετρα και γενικότερα μορφολογία αντίστοιχα της περιοχής 

ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα λήφθηκαν υπόψη τα στοιχεία του Μ.Σ. Βόλου (ΕΜΥ) και Μ.Σ. Ν. 

Αγχιάλου. Ακολούθως παρουσιάζονται οι κυριότεροι κλιματικοί παράγοντες της περιοχής 

ενδιαφέροντος όπως θερμοκρασία, βροχόπτωση, άνεμος, σχετική υγρασία, παγετός, χιονόπτωση και 

βιοκλίμα. 

Σύμφωνα με τα παρακάτω κλιματολογικά στοιχεία η μέση θερμοκρασία της περιοχής ανέρχεται σε 

16,21 οC με θερμότερο μήνα τον Ιούλιο (26,8 οC) και ψυχρότερο τον Ιανουάριο (6,6 οC). Οι 

επικρατούντες άνεμοι στην περιοχή είναι Ανατολικοί. Η μέση μηνιαία σχετική υγρασία ανέρχεται σε 

65,87 % ενώ το ετήσιο ύψος βροχής τα 500mm. Βροχερότερος μήνας είναι ο Νοέμβριος με 63,6 mm 

μέσο μηνιαίο ύψος βροχής, ενώ ξηρότερος ο Αύγουστος με 15,9 mm. 

Θέση μονάδας 
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8.2.2 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

Πίνακας 12: Κλιματολογικά στοιχεία του ΜΣ Βόλου (ΕΜ 1959-1997) 

 

Πίνακας 13: Δεδομένα θερμοκρασία (ΕΜΥ 1959-1997) 

8.2.3 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 

Από τα στοιχεία του Μετεωρολογικού σταθμού Aγροκτήματος Bελεστίνου προκύπτει ότι το μέσο ετήσιο 

ύψος βροχής είναι 434 mm, ενώ από το σταθμό της Ν. Αγχιάλου προκύπτει μέσο ετήσιο ύψος βροχής 

510 mm. Οι μέσες μηνιαίες τιμές βροχόπτωσης κυμαίνονται από 7,8 έως 51,3 mm για το σταθμό 

Βελεστίνου, ενώ οι αντίστοιχες για το σταθμό Ν. Αγχιάλου κυμαίνονται από 17,4 έως 63,1 mm. Ως οι 

πλέον βροχεροί μήνες εμφανίζονται οι Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος και Μάρτιος και ως οι πλέον 

ξηροί οι Ιούλιος και Αύγουστος, οι οποίοι όμως εμφανίζουν κάποιες βροχοπτώσεις. Γενικά, οι βροχές 

δεν είναι ραγδαίες και το ύψος της βροχής αντιστοιχεί σε πολλές ώρες βροχόπτωσης. Όσον αφορά τις 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

GEON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΚΕ   Σελίδα 98 

 

χιονοπτώσεις είναι σπάνιες στην περιοχή. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο μέσος αριθμός ημερών 

χιονόπτωσης ετησίως είναι 4-5 περίπου. 

 

Πίνακας 14: Πίνακας βροχοπτώσεων 

8.2.4 ΆΝΕΜΟΣ 

Από τα στοιχεία του Μ.Σ. Ν. Αγχιάλου προκύπτει το παρακάτω διάγραμμα το οποίο παρουσιάζει την 

μέση μηνιαία ένταση των ανέμων. Παρατηρείται ότι οι ανατολικοί άνεμοι επικρατούν στην περιοχή. 

Επίσης, οι δυτικοί και οι βορειοδυτικοί παρουσιάζουν μια σχετικά αυξημένη συχνότητα εμφάνισης, ενώ 

οι νότιοι και νοτιοδυτικοί είναι οι άνεμοι που εμφανίζονται λιγότερο στην περιοχή μελέτης. Γενικά, η 

κατανομή των ανέμων στην περιοχή διαμορφώνει ήπιες κλιματικές συνθήκες. 

 

Διάγραμμα 3: Διάγραμμα έντασης ανέμου (Σταθμός Ν. Αγχιάλου):  
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Πίνακας 15: Δεδομένα ανέμων 

Συμπερασματικά, ο πλέον χαρακτηριστικός τύπος κυκλοφορίας στην περιοχή ενδιαφέροντος είναι οι 

ετήσιοι ανατολικοί άνεμοι. 

8.2.5 ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ 

Η σχετική υγρασία παρουσιάζει μέγιστη τιμή το Δεκέμβριο (μέση τιμή 76%), ενώ σε υψηλά επίπεδα 

διατηρείται τους μήνες Νοέμβριο έως και Μάρτιο, με μέσες τιμές που ξεπερνούν το 70%. Η χαμηλότερη 

τιμή είναι 50,7% και εμφανίζεται το μήνα Ιούλιο.  

 

Πίνακας 16: Δεδομένα σχετικής υγρασίας 

8.2.6 ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Βιοκλιματικά η περιοχή  ανήκει στον έντονο μεσο-μεσογειακό τύπο με 75<X<100 (Χ= αριθμός βιολογικά 

ξηρών ημερών κατά την θερμή περίοδο) και στον ημίξηρο βιοκλιματικό όροφο με ήπιο χειμώνα 

3οC<m<7οC (m = μέση ελάχιστη θερμοκρασία ψυχρότερου μήνα). Σύμφωνα με την κατάταξη κατά 

Thorntwaite (Καρράς, 1973), το βιοκλίμα της περιοχής αποδίδει ο τύπος DdΒ3b4 (ημίξηρο με μικρό 

πλεόνασμα ύδατος τον χειμώνα, μεσόθερμο, με σαφέστατη επίδραση της θάλασσας στη διαμόρφωση 

του θερμικού χαρακτήρα). Για τη βλάστηση της περιοχής δεν έχει σημασία μόνο ο βαθμός ξηρότητας 

του κλίματος αλλά και η διάρκεια της ξηρής περιόδου, το βροχοθερμικό διάγραμμα για την περιοχή του 

σταθμού παρέχει στοιχεία για την ξηρή περίοδο (σύνολο των μηνών που χαρακτηρίζονται ως ξηροί), 

πορεία της ετήσιας θερμοκρασίας, το ετήσιο θερμομετρικό εύρος, την μηνιαία και εποχιακή κατανομή 

της βροχής και διαχωρισμό της υγρής και ξηρής περιόδου. 
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Συμπερασματικά, το κλίμα της περιοχής μπορεί να χαρακτηρισθεί ευνοϊκό για την ανάπτυξη της 

βλάστησης παρά την ύπαρξη της ξηρής περιόδου κατά την περίοδο του καλοκαιριού. Ωστόσο, η μακρά 

ξηρή περίοδος σε συνδυασμό με τους ανέμους που πνέουν αυτή την εποχή στην περιοχή, δημιουργεί 

συχνά συνθήκες για έναρξη πυρκαγιάς. 

8.3 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ – ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

8.3.1 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 

Η θέση του έργου βρίσκεται σε ημιπεδινή έκταση με υψόμετρο περίπου 70 m.  

Η μορφολογία του ευρύτερου τοπίου είναι κυρίως λοφώδεις με ενδιάμεσες μικρές ημιπεδινές εκτάσεις.  

Στην ευρύτερη περιοχή το έργου υπάρχουν κατά βάση βιομηχανικές – βιοτεχνικές δραστηριότητες και 

σε μικρότερο βαθμό σε μικρό βαθμό μικρές καλλιεργούμενες εκτάσεις. Δεν εντοπίζεται οικιστικός ιστός 

σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου, πλην των προαναφερθέντων μονάδων. 

 

Εικόνα 17: Μορφολογικός Χάρτης ευρύτερης περιοχής 

8.3.2 ΤΟΠΙΟ 

Το τοπίο αποτελεί σημαντικό συστατικό του περιβάλλοντος και του περιβάλλοντα χώρου του 

πληθυσμού, είτε αυτό κρίνεται ως συνηθισμένο είτε ως σημαντικού κάλλους, σύμφωνα με την 

Ευρωπαϊκή Συνθήκη για το Τοπίο (European Convention for Landscape). Η Συνθήκη έχει ενσωματωθεί 

στο ελληνικό δίκαιο με το Ν. 3827/2010 (ΦΕΚ 30/Α/25‐2‐2010) και οι στόχοι της περιλαμβάνουν την 

προώθηση της προστασίας και της διαχείρισης του τοπίου και της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και 

τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. 
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Επιπλέον, η ισχύουσα ελληνική νομοθεσία περί τοπίου περιλαμβάνει τον Ν. 1465/1950, ο οποίος 

συμπληρώνει τον Ν. 5351/1932 «περί Αρχαιοτήτων» και προβλέπει το χαρακτηρισμό Τοπίων 

Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) από το Υπουργείο Πολιτισμού (ΥΠΠΟ). 

Τα Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους είναι περιοχές με μεγάλη αισθητική και πολιτιστική αξία, οι οποίες 

συμβάλλουν στην προστασία και την αποδοτικότητα των φυσικών πόρων λόγω των ιδιαίτερων φυσικών 

ή ανθρωπογενών χαρακτηριστικών τους. Οι περιοχές αυτές περιλαμβάνουν παραδοσιακούς οικισμούς, 

αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, καθώς και περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. 

Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος “Δημιουργία τράπεζας στοιχείων για την Ελληνική Φύση” 

του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), και σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα του 

προγράμματος “Βιότοποι CORINE”, δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων των σημαντικότερων 

περιοχών του ελληνικού χώρου από την άποψη της αξίας της Φύσης συμπεριλαμβανομένων και των 

φυσικών τοπίων, η βάση δεδομένων ΦΙΛΟΤΗΣ (filotis). 

Επίσης, ο Ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60/Α/31‐3‐2011) 

προβλέπει την προστασία των αξιόλογων τοπίων, στα οποία εντάσσονται τα αισθητικά δάση, τα 

περιαστικά δάση, τα γεωπάρκα, τα τοπία άγριας φύσης, τα αγροτικά τοπία και τα αστικά τοπία, τα 

διατηρητέα μνημεία της φύσης και τα Κηρυγμένα Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) του Ν. 

1465/1950 (παράγραφος 5α του άρθρου 5 του παραπάνω νόμου). 

Η περιοχή του έργου δεν εμπίπτει σε Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλους (ΤΙΦΚ), Βιότοπους Corine, 

άλλα τοπία κλπ. Η περιοχή του έργου φαίνεται στο παρακάτω απόσπασμα από τη βάση δεδομένων 

ΦΙΛΟΤΗΣ (filotis). 
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Εικόνα 18: Απόσπασμα βάσης δεδομένων FILOTIS 

8.4 ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ – ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ – ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

8.4.1 ΕΔΑΦΟΣ – ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Η περιοχής μελέτης ανήκει γεωτεκτονικά στην Πελαγονική Ζώνη που γεωγραφικά κατέχει το δυτικό 

περιθώριο του Πελαγονικού υβώματος και συμπίπτει με την άλλοτε υποπελαγονική ζώνη του J. 

UBOUIN (1959) ή ζώνη ή Σειρά της Ανατολικής Ελλάδος (Σχιστολιθική διάπλαση με οφιολίθους) του 

C.RENZ (1940) και σε Πελαγονική ζώνη μεταμορφωμένων σχηματισμών που εμφανίζεται στην 

Ανατολική και Βόρεια Θεσσαλία και συμπίπτει με την άλλοτε Πελαγονική ζώνη του J.AUBOUIN (1959) 

ή Πελαγονική μάζα του C.RENZ (1940). 

Η Πελαγονική ζώνη μη μεταμορφωμένων σχηματισμών στην περιοχή της Θεσσαλίας, αποτελείται από: 

• Κλαστικούς σχηματισμούς (κυρίως λεπτόκοκκοι έως χονδρόκοκκοι ψαμμίτες και 

σχιστοψαμμίτες), 

• Κλαστικούς σχηματισμούς, εκρηξιγενή πετρώματα και ασβεστολίθους και δολομίτες και τέλος 

• Επωθημένες μεγάλες μάζες οφιολιθικών πετρωμάτων πάνω στους προηγούμενους 

σχηματισμούς που συνοδεύονται από ιζήματα βαθιάς θάλασσας. 

• Η Πελαγονική ζώνη των μεταμορφωμένων σχηματισμών ευρίσκεται επωθημένη επάνω σε 

σχηματισμούς της ενότητας Αμπελάκια και περιλαμβάνει σχιστολίθους, γνεύσιους, μάρμαρα. 

Περιοχή έργου 
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• Οι προαλπικοι και αλπικοι σχηματισμοί που συναντώνται είναι οι εξής: 

o Γνεύσιοι και σχιστόλιθοι ηλικίας Κατώτερου Τριαδικού - Ανώτερου Παλαιοζωικού 

o Μέσο - Άνω Τριαδικού - Άνω Ιουρασικού Μάρμαρα 

o Κρητιδικοί, τεκτονικά τοποθετημένοι σχιστόλιθοι, σχιστογνεύσιοι και γνεύσιοι 

• Οι μετααλπικοί σχηματισμοί στην περιοχή της πόλης του Βόλου από τον παλαιότερο προς τον 

νεότερο έχουν ως εξής:  

o Άμμοι και επιφανειακές συγκεντρώσεις θαλάσσιων ιλύων που βρίσκονται παραλιακά 

στις ακτές της πόλης και οφείλουν την ύπαρξή τους στην δράση των κυμάτων 

o Τεχνητές επιχωματώσεις ανθρωπογενούς προέλευσης 

• Οι κυριότεροι σχηματισμοί που επικρατούν στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλου είναι οι εξής: 

o ιλυώδης άργιλος μέσου πάχους 6m, που είναι ο υπερκείμενος σχηματισμός πάνω στον 

οποίο είναι θεμελιωμένη η πόλη του Βόλου, 

o κολλούβια και αλλούβια υλικά που συνίστανται από κροκάλες, λατύπες και άμμο, που 

φτάνουν στο βάθος μέχρι το βραχώδες υπόβαθρο και είναι ο κυριότερος εδαφικός 

σχηματισμός του Βόλου 

o παραλιακές αποθέσεις που είναι αμμώδεις σχηματισμοί μικρού πάχους και έκτασης. 
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Εικόνα 19: Χάρτης γεωλογικών ζωνών 

 

Περιοχή Μελέτης 
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Εικόνα 20: Γεωλογικός χάρτης Ελλάδος (Πηγή : ΙΓΜΕ) 

 

8.4.2 ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

Η περιοχή του έργου αποτελείται από κοκκώδεις-προσχωματικού σχηματισμούς πολύ χαμηλής έως 

μηδενικής υδροπερατότητας. 

Περιοχή Μελέτης 
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Εικόνα 21: Υδρολιθολογικός χάρτης περιοχής μελέτης 

8.4.3 ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ - ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ 

Από τα διαθέσιμα σεισμολογικά και γεωλογικά στοιχεία καθώς και από γνωστά γεωτεκτονικά μοντέλα 

στην ευρύτερη περιοχή) ασκούνται εφελκυστικές δυνάμεις με αποτέλεσμα ο φλοιός της Θεσσαλίας να 

επεκτείνεται (τεντώνεται) κατά τη διεύθυνση βορρά-νότου με ταχύτητα περίπου 1 εκατοστό το χρόνο (1 

cm/yr) (Παναγιωτόπουλος Δ. και Παπαζάχος Κ., ΑΠΘ, παρουσίαση στο 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο της 

Καρδίτσας, 2008, σχετικά με την «Ενεργό Τεκτονική της Θεσσαλίας και τη Σεισμικότητα της 

Καρδίτσας»). Συνέπεια της παραμόρφωσης αυτής είναι η διάρρηξη του φλοιού και η δημιουργία δύο 

συστημάτων ρηγμάτων τα οποία έχουν διευθύνσεις ανατολής-δύσης. Το ένα σύστημα με τα μεγαλύτερα 

ρήγματα βρίσκεται κατά μήκος της νότιας Θεσσαλίας και το άλλο κατά μήκος του Πηνειού ποταμού. Το 

μεγαλύτερο γνωστό ρήγμα της Θεσσαλίας είναι αυτό των Σοφάδων με μήκος περίπου 50 χιλιόμετρα. 

Στο σχήμα που ακολουθεί παριστάνονται οι τεκτονικές τάσεις (βέλη με δύο κατευθύνσεις) στη Θεσσαλία 

και τις γύρω περιοχές που έχουν προσδιορισθεί τόσο με σεισμολογικές μεθόδους όσο και με 

γεωλογικές-νεοτεκτονικές μεθόδους (Mountrakis et al., 2006). 

Περιοχή έργου 
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Εικόνα 22: Εφελκυστικές τάσεις στην περιοχή 

Στη Περιφέρεια Θεσσαλίας υπάρχει σημαντική σεισμική δραστηριότητα στις νότιες ‐ ανατολικές 

περιοχές , όπως φαίνεται από τον χάρτη στον οποίο παρουσιάζονται οι σεισμοί που καταγράφηκαν 

στην Ελλάδα την περίοδο 1964 –2004 με Μ>4 (ISC, NOA). Τα διαφορετικά χρώματα αντιστοιχούν σε 

διαφορετικά εστιακά βάθη. Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης παρατηρείται συγκέντρωση σεισμικών 

συμβάντων, η πλειοψηφία των οποίων είναι μικρού εστιακού βάθους (μέχρι 40 km ‐ κόκκινο χρώμα). 

 

Εικόνα 23: Σεισμικότητα στην Ελλάδα 1964 ‐ 2004, M > 4 (Πηγή: Πανεπιστήμιο Αθηνών) 

Στον χάρτη παρουσιάζεται η κατανομή των επίκεντρων των μεγαλύτερων και καταστρεπτικότερων 

σεισμών του Ελληνικού χώρου την περίοδο 1900 – 2004. Παρατηρούμε ότι στην ευρύτερη περιοχή 

Περιοχή έργου 
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μελέτης  έχουν καταγραφεί έξι μεγάλοι σεισμοί στο διάστημα αυτό, σε περιοχές όπως ο Βόλος, η 

Ζαγορά και η Καρδίτσα Συγκεκριμένα, οι σεισμοί που παρατηρήθηκαν στην περιοχή καθώς και τα 

ρήγματα που παρουσιάζονται εντός αυτής παρουσιάζονται στο Σχήμα που ακολουθεί 

(Παναγιωτόπουλος Δ. και Παπαζάχος Κ., ΑΠΘ, 2008). 

 

Εικόνα 24: Τα έντεκα ρήγματα της Θεσσαλίας και των γύρων περιοχών που έδωσαν ισχυρούς σεισμούς 

(Μ>6.0) κατά τους ιστορικούς χρόνους (Πηγή: Παναγιωτόπουλος Δ. και Παπαζάχος Κ., ΑΠΘ, 2008) 

Σύμφωνα με τα νέα σεισμολογικά δεδομένα, που οδήγησαν στην αναθεώρηση του σεισμικού χάρτη της 

Ελλάδος, η περιοχή μελέτης κατατάσσεται στη ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙ. 
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Εικόνα 25: Νέος χάρτης Σεισμικής Επικινδυνότητας 

 

Η σεισμική επιτάχυνση (Α) του εδάφους δίνεται από τον τύπο: 

Α = α * g 

όπου: α = ο συντελεστής σεισμικής επιβάρυνσης 

 g = η επιτάχυνση της βαρύτητας 

Οι τιμές των σεισμικών επιταχύνσεων εδάφους εκτιμάται σύμφωνα με τα σεισμολογικά δεδομένα ότι 

έχουν πιθανότητα υπέρβασης 10% στα επόμενα 50 χρόνια. 

Σύμφωνα με τον Νέο Αντισεισμικό Κανονισμό, η περιοχή του έργου ανήκει στην ζώνη Ι. Η εδαφική 

επιτάχυνση ανηγμένη στην επιτάχυνση βαρύτητας για τη ζώνη αυτή είναι α=0,24. 

8.5 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

8.5.1 ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΧΛΩΡΙΔΑ – ΠΑΝΙΔΑ 

Στη χώρα μας διαμορφώνονται κυρίως πέντε ζώνες βλάστησης, οι οποίες διακρίνονται μεταξύ τους 

χλωριδικά, οικολογικά, φυσιογνωμικά και ιστορικά. Τα όρια τους πολλές φορές γίνονται ασαφή. 

Σύμφωνα με τη διάκριση των ζωνών κατά Σπ. Ντάφη, ο οποίος χρησιμοποιεί τις ανώτερες 

φυτοκοινωνικές μονάδες του συστήματος Braun-Blanquet και ακολουθεί (με μικρές αποκλίσεις) την 

ταξινόμηση της βλάστησης της ΝΑ Ευρώπης (κατά Horvat), η ευρύτερη περιοχή μελέτης υπάγεται 

φυτοκοινωνικά στις παρακάτω ζώνες: 

Περιοχή Μελέτης 
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Queretalia ilicis (Ευμεσογειακή ζώνη) στην υποζώνη Oleo-ceratonion και στον αυξητικό χώρο Oleo-

lentiscetum. Το μεγαλύτερο μέρος των εκτάσεων, που καταλαμβάνει η Oleo- Ceratonion έχει αποδοθεί 

στη γεωργία και συγκεκριμένα καλύπτεται από δενδρώδεις καλλιέργειες. Οι εκτάσεις με ήπιες κλίσεις 

έχουν καταληφθεί από τις αροτριαίες καλλιέργειες, ενώ αυτές με μεγαλύτερες κλίσεις καταλαμβάνονται 

από δενδροκομικές καλλιέργειες ελιάς. Η ζώνη εμφανίζεται σήμερα στις μισγάγγειες των μικρορεμάτων, 

τις κορυφές των λόφων και στα όρια των καλλιεργειών ως φυτοφράκτης. 

Quercetalia pubescentis (Παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης), στην υποζώνη Quercion confertae και 

στους αυξητικούς χώρους Quercion confertae και Tilio Castanetum Fagetalia (Ζώνη δασών Οξυάς-

Ελάτης και ορεινών παραμεσογειακών Κωνοφόρων) στην υποζώνη Fagiom moesiacae και στον 

αυξητικό χώρο Fagetum moesiacae 

Η χλωρίδα της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου είναι ιδιαίτερα πλούσια. Το βουνό του Πηλίου έχει 

μεγάλη δασοκάλυψη. Στην υψηλή ζώνη του όρους η βλάστηση είναι πιο άγρια και υπάρχουν εκτεταμένα 

δάση βελανιδιάς, καστανιάς και οξιάς. Στις χαμηλότερες περιοχές κυριαρχούν αυτοφυείς θάμνοι, οι 

μυρτιές, οι δάφνες κ.α.. 

Η βλάστηση, είναι αποτέλεσμα της συνδυασμένης μακροχρόνιας επίδρασής του κλίματος (μακρό -και 

μικροκλίμα) της γεωλογικής - πετρογραφικής σύστασης του εδάφους, της χλωρίδας και της ανθρώπινης 

επίδρασης. Γενικά, μπορεί να ειπωθεί ότι ολόκληρη η περιοχή του Πηλίου αποτελείται από ημιορεινές 

και ορεινές εκτάσεις, με κύριο χαρακτηριστικό την ύπαρξη εκτεταμένων δασών από πλατύφυλλα 

φυλλοβόλα δέντρα (καστανιά, οξυά και βελανιδιά) στην ορεινή περιοχή, θαμνώδεις περιοχές (με 

μυρτιές, πουρνάρι, δάφνες) στις ημιορεινές περιοχές και ελαιώνες και άλλες δενδρώδεις καλλιέργειες 

στις περιοχές μέχρι τη θάλασσα. Σε στενές λωρίδες κατά μήκος των ρεμάτων της περιοχής εμφανίζεται 

χαρακτηριστική παραποτάμια βλάστηση. 

Τα κυριότερα ξυλώδη είδη χλωρίδας που απαντώνται σε όλες τις φυτοκοινωνικές ζώνες φαίνονται στον 

παρακάτω πίνακα  

Κοινό όνομα Επιστημονικό όνομα 

Αγράμπελη Clematis vitalba 

Αγριελιά Olea europaeae 

Αγριοκαστανιά Castanea vulgaris 

Αγριοκορομηλιά Prunus pseudoarmenica 

Αγριοτριανταφυλλιά Rosa sempervirens 

Άμισχος ή απόδισκος δρυς Q. sessiliflora 

Αριά Quercus ilex 

Ασπάλαθος Calycotoma villosa 

Βάτος Rubus sp. 

Γαλατσίδα Euphorbia oxyacantha 

Γαύρος Carpinus betulus 

Γκορτσιά Pyrus amygdaliformis 

Γλιστροκουμαριά Arbutus adrachnae 

Ελιά Olea oleaster 
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Ελιά (Olea Europaea var. Sativa) 

Ευθύφλοιος δρυς Quercus cerris 

Ιτιά Λευκή (Salix alba) 

Ιππποκαστανιά Aesculus hippocastanum 

Καρυδιά Juglans regia 

Καστανιά Castanea sativa 

Κέδρο Juniperus oxycedrus 

Κισσός Hedera helix 

Κοκορεβυθιά Pistacia terebinthus 

Κουμαριά Arbutus unedo 

Κουτσουπιά Cercis siliquastrum 

Κρανιά Cornus max και C. senquinea 

Κράταιγος Crataegus sp. 

Κυπαρίσσι Cupressus sempervirens 

Λαδανιά Cistus incana 

Μηλόκερδος Juniperus foetidissimma 

Μυρτιά Myrtus communis 

Οξυά δασική Fagus sylvatica 

Οστρυά Ostrya carpinifolia 

Πoυρνάρι Quercus coccifera 

Παλιούρι Paliurus australis 

Παραθαλάσσια πεύκη Pinus maritima 

Πλάτανος Platanus orientalis 

Πλατύφυλλος δρυς Quercus conferta 

Πυξάρι Buxus sempervirens 

Ρείκι Erica arborea 

Σκλήθρο Alnus glutinosae 

Σορβιά Sorbus sp. 

Σπάρτο Spartium junceum 

Σφενδάμι Acer sp. 

Σχίνος Pistacia lentiscus 

Τζιτζιφιά Eleagnus angustifolius 

Τραχεία πεύκη Pinus brutia 

Τρίλοβος σφένδαμος Acer trilobum monsrensulanum 

Τριφύλλι δενδρώδες Trifolium sp. 

Τσαπουρνιά Prunus spinosa 

Τσουκνίδα Urtica urens 

Φιλύκι Phillyrea media 

Φλαμουριά Tillia pomentosa 

Φούσκα Colutea arborencis 

Φράξος Fraxinus ornus 

Φράξος Fraxinus ornus 

Φτέρη Pteridium sp. 

Χαλέπιος πεύκη Pinus halepensis 

Χνοώδης δρυς Q. pubescens 

Χρυσόξυλο Rhus cotinus 

Ψευδακακία Robinia pseudoacacia 
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Τα σπονδυλωτά αντιπροσωπεύονται από μεγάλη ποικιλία πουλιών (σποροφάγα, εντομοφάγα, 

παμφάγα, ημερόβια και νυχτόβια αρπακτικά) και θηλαστικά (χειρόπτερα, εντομοφάγα, φυτοφάγα, 

τρωκτικά και μικρά σαρκοφάγα). Επίσης υπάρχουν πολλά είδη τρωκτικών και αμφιβίων. Τέλος 

σημειώνεται η ύπαρξη αρκετών μεταναστευτικών ειδών σε όλο τον ορεινό όγκο του Πηλίου. Ειδικότερα, 

απαντώνται όσον αφορά στα θηλαστικά 

Λύκος-Τρωτό Canis lupus 

Αλεπού-Τρωτό Vulpes vulpes 

Σκαντζόχοιρος Erinaceus concolor 

Λαγός Lepus europeus 

Μαυροποντικός Rattus rattus 

Πετροκούναβο Martes foina 

Ασβός Meles meles 

Νυφίτσα Mustela nivalis 

Αγριογούρουνο Sus scrofa 

Ζαρκάδι-Τρωτό Capreolus capreolus 

Νυχτερίδες  

Βίδρα -Τρώτο Lutra lutra 

Σκίουρος Sciurus vulgaris 

Εικόνα 26:  Κατάλογος ειδών θηλαστικών που απαντώνται στην ευρύτερη περιοχή 

Αμφίβια-Ερπετά 

Όσον αφορά στα ερπετά και τα αμφίβια, απαντώνται τρία είδη Φρύνου (Φρύνος ο κοινός, 

Χωματόφρυνος, Πρασινόφρυνος), Γραικοχελώνα, Ονυχοχελώνα, τρία είδη Βατράχου, τέσσερα είδη 

σαύρας, και φίδια Δενδρογαλιά, Τυφλίτης, Σαΐτα, Οχιά και δύο είδη Νερόφιδου. Τα πιο αξιόλογα Αμφίβια 

/ Ερπετά είναι τα κάτωθι: 

Ablepharus kitaibelii fabichi (Αβλέφαρος) 

Elaphe situla (Σπιτόφιδο) 

Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα) 

Hemidactylus turcicus turcicus (Σαμιαμίδι) 

Lacerta trilineata cariensis (Τρανόσαυρα της Ικαρίας) 

Lacerta viridis meridionalis (Πρασινόσαυρα) 

Ophisaurus apodus thracius (Τυφλίτης) 

Salamandra salamandra salamandra (Σαλαμάνδρα) 

Telescopus fallax fallax (Αγιόφιδο) 

Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα) 

Testudo marginata (Κρασπεδωτή χελώνα) 

Typhlops vermicularis (Τυφλίνος) 

Εικόνα 27: Κατάλογος ειδών αμφίβιων ερπετών που απαντώνται στην ευρύτερη περιοχή  

Ορνιθοπανιδα 

Η ορνιθοπανίδα που παρατηρείται σε όλη την περιοχή φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

Actitis hypoleucos (Ποταμότριγγας) 

Alcedo atthis (Αλκυόνα) 
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Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα) 

Apus apus apus (Σταχτάρα) 

Apus melba melba (Σκεπαρνάς) 

Aquila pomarina (Κραυγαητός) 

Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς) 

Ardeola ralloides (Κρυπτοτσικνιάς) 

Buteo buteo buteo (Γερακίνα) 

Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα) 

Calidris minuta (Νανοσκαλήθρα) 

Calonectris diomedea (Αρτέμης) 

Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα) 

Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός) 

Ciconia nigra (Μαυροπελαργός) 

Circaetus gallicus (Φιδαητός) 

Columba palumbus palumbus (Φάσσα) 

Cygnus olor (Κύκνος) 

Delichon urbica urbica (Σπιτοχελίδονο) 

Dendrocopos leucotos lilfordi (Λευκονώτης) 

Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα) 

Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς) 

Emberiza caesia (Σκουρόβλαχος) 

Emberiza hortulana (Βλάχος) 

Emberiza melanocephala (Αμπελουργός) 

Falco biarmicus feldeggi (Χρυσογέρακο) 

Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης) 

Falco naumanni (Κιρκινέζι) 

Ficedula albicollis (Κρικομυγοχάφτης) 

Ficedula semitorquata (Αρυομυγοχάφτης) 

Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός) 

Hieraaetus pennatus (Σταυραητός) 

Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς) 

Hippolais pallida elaeica (Ωχροστριτσίδα) 

Hirundo rustica rustica (Χελιδόνι) 

Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς) 

Lanius collurio collurio (Αητόμαχος) 

Lanius nubicus (Παρδαλοκέφαλος) 

Larus audouinii (Αιγαιόγλαρος) 

Larus genei (Λεπτόραμφος γλάρος) 

Merops apiaster (Μελισσοφάγος) 

Monticola saxatilis (Πετροκότσυφας) 

Motacilla flava beema (Κιτρινοσουσουράδα) 

Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα) 

Oenanthe isabellina (Αμμοπετρόκλης) 

Oriolus oriolus oriolus (Συκοφάγος) 

Otus scops (Γκιώνης) 

Pernis apivorus (Σφηκιάρης) 

Phalacrocorax aristotelis (Θαλασσοκόρακας) 

Riparia riparia riparia (Οχθοχελίδονο) 
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Sterna hirundo (Ποταμογλάρονο) 

Sterna sandvicensis (Χειμωνογλάρονο) 

Streptopelia turtur (Τριγώνι) 

Sylvia nisoria nisoria (Ψαλτοτσιροβάκος) 

Tringa glareola (Λασπότριγγας) 

Tringa totanus totanus (Κοκκινοσκέλης) 

Εικόνα 28: Κατάλογος ειδών ορνιθοπανίδας που απαντώνται στην ευρύτερη περιοχή. 

8.5.2 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Οι προστατευόμενες περιοχές που εντάσσονται στο δίκτυο NATURA 2000, βρίσκονται σε μεγάλες 

αποστάσεις από την περιοχή του έργου. Ειδικότερα οι πλησιέστερες περιοχές στην εγκατάσταση είναι 

οι:  

• ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ (GR 1430008) βορειοανατολικά του έργου σε απόσταση περίπου 4,5 χιλιόμετρα 

• ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΠΡΩΗΝ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ (GR 1430007) βόρεια του έργου σε 

απόσταση η περίπου 5,6 χιλιόμετρα 

Το έργο σύμφωνα με τον Ν. 3937/11 δεν εντάσσεται εντός περιοχής χαρακτηρισμένης ως καταφύγιο 

άγριας ζωής.  

Στην ευρύτερη περιοχή του έργου δεν εντοπίζονται μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι που δύναται να 

επηρεαστούν από την εν λόγω δραστηριότητα. 

Η υπό μελέτη μονάδα βρίσκεται ΕΚΤΟΣ των ορίων του δικτύου προστασίας της φύσης NATURA (SCI 

/ SAC). 
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Εικόνα 29: Η θέση της μονάδας ως προς τις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου NATURA 2000 στην 

ευρύτερη περιοχή (Πηγή: http://www.oikoskopio.gr/map/) 

Στην ευρύτερη περιοχή του έργου υπάρχουν διάφοροι τύποι οικοσυστημάτων όπως: 

• Φυσικά οικοσυστήματα που περιλαμβάνουν α) ποταμούς και παραποτάμους που 

χαρακτηρίζονται από δενδρώδη παραποτάμια βλάστηση αζωνικού τύπου, β) βοσκοτόπων και 

γ) δασικό οικοσύστημα  

• Ανθρωπογενές οικοσύστημα που περιλαμβάνει αγροτικές - γεωργικές εκτάσεις οι οποίες 

καλύπτουν μεγάλο ποσοστό της υπό μελέτη έκτασης. 

Το υπό μελέτη έργο χωροθετείται σε μια περιοχή η οποία γενικά χαρακτηρίζεται από ανθρωπογενείς 

παρεμβάσεις (οδικό δίκτυο, οικισμοί, συγκέντρωση αγροτικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων, 

καλλιέργειες κλπ.). 

Στην ευρύτερη περιοχή του έργου δεν εντοπίζονται  μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι που δύναται να 

επηρεαστούν από την εν λόγω δραστηριότητα. 

Αναλυτικά στοιχεία ως προς το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή του 

έργου παρατίθενται σε επόμενο κεφάλαιο. 

Το έργο δεν βρίσκεται σε περιοχή του Ν. 3937/11 (Περιοχές απόλυτης προστασίας ή προστασίας της 

φύσης, Εθνικά πάρκα, Ειδικές Ζώνες Διατήρησης, Περιφερειακά πάρκα, Ζώνες Ειδικής Προστασίας, 

κα). 

http://www.oikoskopio.gr/map/


ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

GEON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΚΕ   Σελίδα 116 

 

8.5.3 ΔΑΣΗ, ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Η εν λόγω έκταση δεν εμπίπτει στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας (έχουν αναρτηθεί οι δασικοί 

χάρτες στην περιοχή).  

8.6 ΑΝΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

8.6.1 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 

Το εν λόγω γήπεδο, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 75694/10-09-2019 βεβαίωση χρήσεων γης της 

Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Βόλου,  ευρίσκεται στο ΟΤ 15& 16 εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού 

σχεδίου του Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟΠΑ) Βόλου της Α’ ΒΙΠΕ Βόλου της ΔΕ Αισωνίας του Δήμου Βόλου 

του Ν. Μαγνησίας όπως εγκρίθηκε με το Ν.3212/03 άρθρο 19 (ΦΕΚ 308/Α/2003). 

Σχετικά με την ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας και της κατηγορίες εκτάσεων παρουσιάζεται ο 

παρακάτω πίνακας. 
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Πίνακας 17: Κατηγορίες εκτάσεων περιοχής 

 

Διάγραμμα 4: Κατανομή χρήσεων γης στο Ν. Μαγνησίας 
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8.6.2 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Η (πεδινή κυρίως) περιοχή ήταν ήδη πυκνοκατοικημένη κατά τη νεολιθική εποχή. Έχουν βρεθεί 40 

περίπου προϊστορικοί οικισμοί με σημαντικότερους το Σέσκλο και το Δίμηνι. Άλλοι σημαντικοί 

αρχαιολογικοί χώροι είναι η Δημητριάδα, η Γορίτσα, οι Παγασαί,και η Ιωλκός στην ευρύτερη περιοχή 

του Βόλου, οι Φεραί στο Βελεστίνο, Πύρασος στη Ν. Αγχίαλο, Φυλακή, Γλαφυραί, Πτελεός στην 

ευρύτερη περιοχή των ομώνυμων οικισμών. η αρχαία Άλος στην περιοχή του Αλμυρού, οι 

αρχαιολογικοί χώροι στη Δημητριάδα (αρχαίο θέατρο, ανάκτορο και υδραγωγείο), στο Διμήνι και στο 

Σέσκλο (δύο από τους παλαιότερους νεολιθικούς οικισμούς της Ευρώπης), στο Διμήνι (μυκηναϊκός 

οικισμός), στο λόφο της Γορίτσας (μακεδονική πόλη), στο Βελεστίνο και στη Νέα Αγχίαλο, τα δύο 

ναυάγια του 5ου αι. πΧ στην Αλόννησο (της Περιστέρας) και στις Βόρειες Σποράδες, στη Σκόπελο, το 

αρχαίο Ασκληπιείο στη θέση Αμπελική, τα «Σεντούκια» (αρχαίοι λαξευτοί τάφοι στο βουνό Καρυά), τα 

τείχη της Ακρόπολης στο λόφο «Παλαιόκαστρο» και το Σπήλαιο του Κύκλωπα στη Γιούρα της 

Αλοwήσοu τα νεότερα μνημεία της Άνω Μονής Παναγίας Ξενιάς στους Κοκκωτούς, το Αρχοντικό 

Τοπάλη στη Μακρινίτσα, η Ιερά Μονή Ευαγγελίστριας Δαπόντε στη Σκόπελο, η Ιερά Μονή 

Ευαγγελίστριας στη Σκιάθο, η Νανοπούλειος Σχολή στην Τσαγκαράδα, η Οικία Κοντού (Μουσείο 

Θεόφιλου) στην Ανακασιά, η Οικία Παπαδιαμάντη στη Σκιάθο, η Τοξωτή Γέφυρα της Κερασιάς, το 

Τρενάκι του Πηλίου και ο Φούρνος του Βελέτζα στην Άλλη Μεριά στον κάμπο της Καρδίτσας, οι αρχαίες 

πόλεις Άρνη, Θητώνιο, Κιέριο, Αστέριο, οι αρχαιολογικοί χώροι στην περιοχή του Κέδρου, στη Ρεντίνα 

στο λόφο «Παλιόκαστρο», στην Άνω Κτημένη, στο Παλιούρι, καθώς και το κάστρο Φαναρίου στα 

Άγραφα. 

Οι σημαντικότεροι οικισμοί κατά την Βυζαντινή περίοδο, ήταν η Δημητριάδα και οι Φθιώτιδες Θήβες 

στην ευρύτερη περιοχή Νέας Αγχιάλου. Στις Φθιώτιδες Θήβες ανακαλύφτηκε πρόσφατα το θέατρο της 

πόλης (3500 θέσεων) που σώζεται σε πολύ καλή κατάσταση. Άλλα σημαντικά βυζαντινά μνημεία είναι 

ο Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στα Κανάλια, η Βασιλική Δαμοκρατείας στη Δημητριάδα, η Κάτω Μονή Ξενιάς 

Αλμυρού, η Άνω Μονή Ξενιάς Κοκκωτών, το Κάστρο Πτελεού, ο οικισμός Παλαιού Πλατάνου, το 

Κάστρο Σκιάθου, η Ι. Μ. Ευαγγελιστρίας Σκιάθου, η Παναγία Κεχριά Σκιάθου, η Παναγία Εικονίστρια 

Σκιάθου, το Κάστρο Σκοπέλου, η Παναγίτσα Κάστρου Σκοπέλου. Σημειώνουμε επίσης τα αρχοντικά και 

νεοκλασικά σπίτια στην περιοχή του Βόλου, το μοναστήρι του Αγίου Λαυρεντίου στον ομώνυμο οικισμό, 

το εκκλησάκι της Παναγιάς της Τρύπας, χτισμένο μέσα σε βράχο στη θάλασσα στην ευρύτερη περιοχή 

της Αγριάς, τα ερείπια του μοναστηρίου της Αγίας Τριάδας στις Νήες, την εκκλησία του Αγίου Αθανασίου 

και το ξωκλήσι της Αγίας Τριάδας στην ευρύτερη περιοχή του Ανήλιου, τον Πύργο του Κοσκολή που 

αποτέλεσε το πρώτο εργοστάσιο κατεργασίας μεταξιού στα Κάτω Λεχώνια, τη βρύση του Μαυρογιάννη 

στα Άνω Λεχώνια, το κτίριο του «Ελληνικού Σχολείου» που δίδαξε ο Κώστας Βάρναλης ως φιλόλογος 

στην Αργαλαστή, το περίτεχνο καμπαναριό των Αγ. Αποστόλων και το σπίτι του Φιλικού Μαργαρίτη 

Δημάδη στην Αργαλαστή, το Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου στην περιοχή Πάου, η εκκλησία του Αγίου 
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Δημητρίου στο ορεινό Νεοχώρι με τοιχογραφίες του Παγώνη, το μοναστήρι του Αϊ Γιάννη του 

Προδρόμου στη Βυζίτσα, το αρχοντικό του Τριαντάφυλλου στη Δράκεια, το ξωκλήσι του Σταυρού στη 

θέση «Ανεμούτσα» ανάμεσα στη Δράκεια και στην Αγριά, τα αρχοντικά του Κωσταντινίδη, του 

Φρονίμου, του Πρίγκου και του Ρέτσου στη Ζαγορά, το «Ελληνοσχολείο» στη συνοικία του Αγίου 

Γεωργίου στο δρόμο για το Χορευτό, πλήθος εκκλησιών στην ευρύτερη περιοχή της Ζαγοράς, τις 

μαρμάρινες βρύσες του Δεσπότη και του Κάραλλη στη Ζαγορά, τααρχοντικά των οικογενειών Μουσλή, 

Τοπάλη, Βασαρδάνη, Γουργιώτη, Μαραγκλή και Σκωτεινιώτη στη Μακρυνίτσα, τη βρύση στη κεντρική 

πλατεία της Μακρυνίτσας και πλήθος από εκκλησίες και μοναστήρια στην ευρύτερη περιοχή της, τις 

βρύσες, τα αρχοντικά, το λιοτρίβι και το σταθμός του τρένου στην ευρύτερη περιοχή των Μηλεών, τη 

«Τρανή Βρύση» στο Προμύρι, την εκκλησία της Παναγιάς, χτισμένη πάνω στα θεμέλια του ναού της 

Άρτεμης στη παραθαλάσσια τοποθεσία Θεοτόκος, τα αρχοντικά στην Πορταριά και στο Τρίκερι, το 

μοναστήρι της Ευαγγελίστριας πίσω από το οποίο υπάρχει το αρχαίο θέατρο που κατασκευάστηκε από 

πολιτικούς κρατούμενους στο παλιό Τρίκερι, το σπίτι του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη στη Σκιάθο, το 

μοναστηράκι του Αγ. Ιωάννη, το «Κρυφό» όπως λέγεται για το κρυφό σχολειό του στην Τουρκοκρατία 

κοντά στη μονή της Παναγίας της Κουνίστρας. 

 

Εικόνα 30: Χάρτης θέσεων αρχαιολογικών χώρων στην ευρύτερη περιοχή του έργου 
(Πηγή:http://odysseus.culture.gr/map/CulturalMap_gr/cultural_map_gr.html) 

 

 

http://odysseus.culture.gr/map/CulturalMap_gr/cultural_map_gr.html
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Παρακάτω παρουσιάζεται κατάλογος αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Δ.Ε. Αισωνίας του Δήμου 

Βόλου. 

Αριθμός Υπουργικής Απόφασης Αριθμός ΦΕΚ Τίτλος ΦΕΚ 
ΥΑ 9448/19-4-1963 ΦΕΚ 172/Β/24-4-1963 Περί κηρύξεως αρχαιολογικών χώρων. 

ΥΑ 21220/10-8-1967 ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967 

Περί χαρακτηρισμού αρχαιολογικών χώρων και 
ιστορικών διατηρητέων μνημείων. 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/69670/2108/22-12-
1983 

ΦΕΚ 129/Β/8-3-1984 

Χαρακτηρισμός του Ιερού Ναού Αγίου 
Αθανασίου στο Κατωχώρι Πηλίου ως ιστορικού 
διατηρητέου μνημείου. 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/17561/335/5-4-1984 ΦΕΚ 674/Β/20-9-1984 

Χαρακτηρισμός του Ι.Ν. Υπαπαντής του 
Χριστού στο Διμήνι Ν. Μαγνησίας ως ιστορικού 
διατηρητέου μνημείου. 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/17561/338/5-4-1984 ΦΕΚ 674/Β/20-9-1984 

Χαρακτηρισμός του πυργόσπιτου ιδιοκτ. 
Καντόλα στο Διμήνι Ν. Μαγνησίας ως ιστορικού 
διατηρητέου μνημείου. 

ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠΓ/2711/43972/13-9-1985 ΦΕΚ 619/Β/11-10-1985 

Χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης που 
χρειάζεατι ειδική κρατική προστασία του 
Αρχοντικού "Θεόδωρου" ιδιοκτησίας Αθ. Τσίτα 
και Δημ. Γκίβαλου στις Αφέτες Πηλίου. 

ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ13/13691/889/2-3-
2004 

ΦΕΚ 493/Β/5-3-2004 

Αναοριοθέτηση Αρχαιολογικού Χώρου 
Σέσκλου νομού Μαγνησίας και καθορισμός 
Ζωνών και Β΄ προστασίας του. 

ΥΑ 
ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/82882/4133/12-
12-2007 

ΦΕΚ 561/ΑΑΠ/31-12-
2007 

Κήρυξη αρχαιολογικού χώρου των δύο 
συνεχόμενων λόφων που βρίσκονται στην 
ευρύτερη περιοχή «Κάτω Σπαρτιάς (Ποντίκια)» 
Δ.Δ. Σέσκλου, Δήμου Αισωνίας, Νομού 
Μαγνησίας. Καθορισμός Ζώνης Α΄ Απολύτου 
Προστασίας και οριοθέτηση Ζώνης Β΄ 
Προστασίας στον ως άνω αρχαιολογικό χώρο. 

Πίνακας 18: Κατάλογος αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Δ.Ε. Αισωνίας του Δήμου Βόλου. 

(Πηγή: http://listedmonuments.culture.gr/result_declarations.php) 

8.7 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

8.7.1 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο πληθυσμός σύμφωνα με την απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ 2011 

για τον Δήμο Βόλου και την Δ.Ε. Αισωνίας. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Έδρα: Βόλος,ο) 190.010 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΣΩΝΙΑΣ 3.249 

Δημοτική Κοινότητα Διμηνίου 2.279 

Διμήνι,το 2.261 

Κάκκαβος,ο 8 

Παλιούρι,το 10 

Τοπική Κοινότητα Σέσκλου 970 

Σέσκλο,το 862 

Χρυσή Ακτή Παναγίας,η 108 

8.7.2 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός αντανακλά την «ένταση της συμμετοχής» του ανθρώπινου δυναμικού 

στην παραγωγική διαδικασία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2011 ο οικονομικά ενεργός 

πληθυσμός του Δήμου Βόλου ανέρχεται σε 57.685 άτομα και αποτελεί περίπου το 40% του συνολικού 

πληθυσμού του Δήμου. Ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 46.119 άτομα (80% του εργατικού 

δυναμικού), των ανέργων σε 11.566 και των οικονομικά μη ενεργών σε 86.764 

http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=20121&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=20121&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=16&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=16&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=15087&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=15087&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=15087&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=14815&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=14815&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=15563&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=15563&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=14070&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=14070&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=670533988&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=670533988&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=670533988&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=670533988&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=1285924630&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=1285924630&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=1285924630&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=1285924630&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=1285924630&v17=
http://listedmonuments.culture.gr/result_declarations.php
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Πίνακας 19: Κατανοµή Οικονοµικά Ενεργού και Μη Ενεργού Πληθυσµού (2001-2011) σε επίπεδο χώρας, 

Περιφέρειας, Δήµου Βόλου 

-  Σε σχέση με το 2001, ο Δήμος Βόλου παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή στο εργατικό 

δυναμικό 3,1% (οικονομικά ενεργός πληθυσμός) και τη μικρότερη μεταβολή στους απασχολούμενους 

(-6,2%) σε σύγκριση με την περιφέρεια και τη χώρα  

− Σε σύγκριση με την χώρα και την περιφέρεια, ο Δήμος Βόλου παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία 

μεταβολή αναφορικά με τους ανέργους όπως παρατηρείται στον πίνακα.  

− Ο αριθμός των απασχολούμενων του Δήμου Βόλου μειώθηκε κατά 6,2 % σε σχέση με το 2001, ενώ 

των ανέργων αυξήθηκε κατά 69,7%.  

− Από το 2001 έως το 2011 υπάρχει μείωση των απασχολούμενων και αύξηση των ανέργων σε κάθε 

χωρική ενότητα (χώρα, περιφέρεια, δήμος) 

 

Πίνακας 20: Ποσοστό Οικονοµικά Ενεργού και µη-Ενεργού Πληθυσµού επί συνολικού πληθυσµού 

8.7.3 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 

Όσον αφορά στην παραγωγική διαδικασία, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περιοχή έχουν ο δευτερογενής 

και κυρίως ο τριτογενής τομέας, καθώς λόγω της φύσης της περιοχής δεν υπάρχουν δραστηριότητες 

του πρωτογενή τομέα. Σημειώνεται ότι ο πρωτογενής περιλαμβάνει την παραλαβή αγαθών απευθείας 

από τη φύση, ο δευτερογενής περιλαμβάνει την παραγωγή αγαθών τα οποία έχουν προέλθει από την 

επεξεργασία ακατέργαστων ή μέτρια επεξεργασμένων υλικών και ο τριτογενής τομέας αφορά 

δραστηριότητες που παρέχουν εξυπηρέτηση, χωρίς να παράγεται κάποιο υλικό προϊόν, ενώ εκφράζει 

και την κρατική πρωτοβουλία για παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο. Ο δευτερογενής τομέας 

περιλαμβάνει τέσσερις μεγάλες ομάδες δραστηριοτήτων:  
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− τα ορυχεία, τα μεταλλεία, τα λατομεία, τις αλυκές (δηλ. την εξόρυξη του ορυκτού πλούτου), 

− τη μεταποίηση,  

− την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τη διανομή νερού, φυσικού αερίου κ.λπ.  

− τις κατασκευές (κατοικίες, τεχνικά έργα κ.ά.) 

Σε ότι αφορά το δευτερογενή τομέα, γενικά ο Νομός Μαγνησίας αποτελεί ιστορικά ένα παραδοσιακό 

κέντρο βιομηχανικής συγκέντρωσης, υψηλής παραγωγικότητας και ευρείας ολοκλήρωσης, με στοιχεία 

ειδίκευσης και διαφοροποίησης και έντονη την παρουσία σύγχρονων βιομηχανικών κλάδων στο 

παρελθόν - με διαφοροποίηση της εικόνας όμως τα τελευταία χρόνια μιας και παρατηρείται σταθερή 

αποβιομηχάνιση της περιοχής με το κλείσιμο μεγάλων μεταποιητικών μονάδων και απώλεια 

εκατοντάδων θέσεων εργασίας στο Βόλο.  

Στη δευτερογενή παραγωγή του Δήμου Βόλου περιλαμβάνονται βιομηχανίες μετάλλου, ποτών και 

τροφίμων, ξύλου, χημικών, πλαστικών, δομικών υλικών, ηλεκτρικών ειδών και ειδών υψηλής 

τεχνολογίας. Συγκριτικό πλεονέκτημα του Δήμου αποτελεί η παραγωγή και κυρίως η μεταποίηση 

προϊόντων στην περιοχή με υψηλό δείκτη προστιθέμενης αξίας όπως φρούτα, λαχανικά, ψάρια, 

γαλακτοκομικά, τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται στις πρώτες θέσεις των ελληνικών εξαγωγών. 

Η μεταποίηση ασκείται μέσα στην πόλη του Βόλου (Βόλο και Νέα Ιωνία) και δυτικά της, στην Α’ ΒΙΠΕ 

Βόλου, με τον κύριο όγκο των βιομηχανικών-βιοτεχνικών μονάδων να είναι εγκατεστημένος κατά μήκος 

του οδικού άξονα Βόλου-Βελεστίνου (Λάρισας), όπου βρίσκονται οι δύο ΒΙΠΕ, καθώς και οι 

βιομηχανικές/βιοτεχνικές ζώνες που καθορίστηκαν από το ΓΠΣ.  

Η βιομηχανία τροφίμων και ποτών στον Δήμο Βόλου θεωρείται από τους δυναμικότερους τομείς του 

δευτερογενούς τομέα. Οι επιχειρήσεις του κάδου κυρίως σχετίζονται κυρίως με την επεξεργασία και 

τυποποίηση των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα και την εμφιάλωση ποτών. Λειτουργούν επίσης 

επιχειρήσεις σχετικές με την παραγωγή ελαίων και ελαιολάδου, αλεύρου και ειδών ζαχαροπλαστικής, 

με την παραγωγή, διαχωρισμό και συσκευασία φρούτων-λαχανικών, αλίπαστων ειδών, 

γαλακτοκομικών ειδών, αναψυκτικών και χυμών, οίνου και οινοπνευματωδών ποτών και εμφιάλωση 

νερού. 

Ο κλάδος των κατασκευών παρουσίασε μεγάλη συρρίκνωση τα τελευταία χρόνια, λόγω της οικονομικής 

ύφεσης. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται στην πτώση του αριθμού των οικοδομικών αδειών, στη 

συρρίκνωση του μεριδίου των κατασκευών επί του συνόλου των επενδύσεων, στη μείωση της 

απασχόλησης και στην πτώση των τιμών των διαμερισμάτων. Η μείωση της οικοδομικής 

δραστηριότητας το 2014 ήρθε να προστεθεί στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της 

οικοδομής αλλά και οι εργαζόμενοι οικοδόμοι και εργατοτεχνίτες σε δεκάδες συναφή με την οικοδομή 

επαγγέλματα. 

Ο τριτογενής τομέας αφορά στην παροχή υπηρεσιών από επιχειρήσεις τριτογενούς παραγωγής. 

Τέτοιες υπηρεσίες ενδεικτικά είναι οι παρεχόμενες από ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και οι 
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επιχειρησιακά οργανωμένες π.χ. διαφημιστικές, εκπαιδευτικές, οικοδομικές, τροφοδοσίας και 

καθαρισμού, κτηματομεσιτικές, μεταφορικές, τουριστικές, τραπεζικές υπηρεσίες, υγείας κλπ., όπως 

επίσης και όλο το εμπόριο διανομής αγαθών χονδρικού και λιανικού εμπορίου. Γενικά, στην Ελλάδα τα 

τελευταία χρόνια υπάρχει μία αυξητική τάση του τριτογενούς τομέα η οποία οφείλεται, κυρίως στη 

βελτίωση των υποδομών του κλάδου του τουρισμού, αλλά και της παροχής υπηρεσιών. Στον 

παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η κλαδική κατανομή των επιχειρήσεων ανά κλάδο οικονομικής 

δραστηριότητας στη Μαγνησία, στο Δήμο Βόλου, και στην Αστική Περιοχή μετά από επεξεργασία 

στοιχείων του Επιμελητηρίου Μαγνησίας (2014). 

Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε πως ο τριτογενής τομέας είναι η κυρίαρχη δραστηριότητα και παίζει 

πρωτεύοντα ρόλο τόσο στην παραγωγική διάρθρωση του Δήμου Βόλου όσο και στην Αστική Περιοχή. 

Ιδιαίτερα ανεπτυγμένοι είναι οι κλάδοι του εμπορίου και του τουρισμού.  

Μεγαλύτερη συγκέντρωση επιχειρήσεων παρατηρείται στις εξής δραστηριότητες:  

− Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών  

− Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης  

− Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών  

− Χονδρικό εμπόριο και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών  

− Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών  

− Εκπαίδευση  

− Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές 

δραστηριότητες  

− Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών  

− Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις  

− Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες  

Ακολουθεί ο δευτερογενής τομέας, που στηρίζεται στη μεταποίηση και συγκεκριμένα στους κλάδους 

των μετάλλων και μεταλλικών κατασκευών, στις κατασκευές (που γενικά έχουν μία πτωτική τάση) και 

στη βιομηχανία τροφίμων. 
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Πίνακας 21: Αριθμός επιχειρήσεων ανά τομέα παραγωγής στο Δ. Βόλου 

8.8 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

8.8.1 ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

α. Οδικό δίκτυο  

Το οδικό δίκτυο στα όρια του διευρυµένου Δήµου Βόλου διακρίνεται σε αστικό οδικό δίκτυο και 

υπεραστικό οδικό δίκτυο το οποίο διασφαλίζει αφενός τη σύνδεση του ∆ήµου µε την ευρύτερη περιοχή 

σε εθνική και περιφερειακή κλίµακα αφετέρου τη σύνδεση µεταξύ των οικισµών και γενικότερα των 

επιµέρους σηµαντικών δραστηριοτήτων µέσα στην περιοχή του Δήµου Βόλου. Μια δεύτερη διάκριση 

του οδικού δικτύου γίνεται µε βάση την κατηγοριοποίησή του κατά τοµέα ευθύνης αναφορικά µε το 

σχεδιασµό, την υλοποίηση και τη συντήρηση της οδικής υποδοµής. Με τα σηµερινά δεδοµένα έχουν 

διαµορφωθεί οι ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες διοικητικής διάκρισης του οδικού δικτύου: 

 • Διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο (ή πρωτεύον εθνικό οδικό δίκτυο), µε διοικητική αρµοδιότητα του 

ΥΠΟΜΕΔΙ.  

• Λοιπό εθνικό δίκτυο (δευτερεύον και τριτεύον) µε διοικητική αρµοδιότητα της Περιφέρειας Θεσσαλίας 

• Επαρχιακό οδικό δίκτυο (πρωτεύον και δευτερεύον), µε διοικητική αρµοδιότητα της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας  

• ∆ηµοτικό - Κοινοτικό οδικό δίκτυο (αστικό οδικό δίκτυο), µε διοικητική αρµοδιότητα του ∆ήµου Βόλου 

Στο εθνικό οδικό δίκτυο ανήκουν:  

• Ο πρωτεύων οδικός άξονας (τµήµα) Ε.Ο.6 Βόλος–Λάρισα από Α/Κ Βελεστίνου µέχρι την είσοδο της 

πόλης του Βόλου (εργοστάσιο Ζαµπέτογλου). Σηµειώνεται ότι η Ε.Ο.6 Βόλου-Βελεστίνου έχει ενταχθεί 

στο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο ως κύριο σύστηµα διασύνδεσης του πολεοδοµικού συγκροτήµατος 

Βόλου µε την υπόλοιπη χώρα.  

• Οι δευτερεύοντες οδικοί άξονες: α) Τµήµα της Π.Ε.Ο.6 «Βόλος-Α/Κ Βελεστίνου –Λάρισα-Τρίκαλα 

(παλιά εθνική οδός Βόλου-Λάρισας), β)Ε.Ο.30 στο τµήµα Βόλος-Νέα Αγχίαλος-Μικροθήβες-Α/Κ µε 

Ν.Ε.Ο. 1».γ) το υπόλοιπο τµήµα της Ε.Ο.6 Βόλου –Λάρισας από είσοδο του Βόλου µέχρι το ρυµοτοµικό 

σχέδιο του ∆ήµου Βόλου, δ) η οδική παράκαµψη µε αριθµό 30 (περιφερειακός) από Α/Κ Λαρίσης 

(Ε.Ο.6) µέχρι την υπό κατασκευή σήραγγα Γορίτσας  



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

GEON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΚΕ   Σελίδα 125 

 

• Οι τριτεύοντες οδικοί άξονες α) Ε.Ο.34 Βόλος-Νεοχώρι-Τσαγκαράδα-Χορευτό (κλάδος Νοτίου Πηλίου) 

στο τµήµα Βόλος-Αγριά-Νεοχώρι, β) Ε.Ο. 34α Βόλος-Πορταριά-Ζαγορά-Χορευτό (κλάδος κεντρικού 

Πηλίου) στο τµήµα (Βόλος-Πορταριά-Χάνια). 

Το επαρχιακό οδικό δίκτυο περιλαµβάνει τις εξής επαρχιακές οδούς:  

• Βόλος-Άλλη Μεριά  

• Πορταριά-Μακρινίτσα  

• Παρακαµπτήριος της Ε.Ο.34α Βόλος-Πορταριά-Χορευτό, µέσω Κατηχωρίου από 9ο χλµ µέσω Ι.Ν. 

Ζωοδόχου Πηγής µέχρι Ε.Ο.34α . (Ε.Ο) έως Ι.Ν. Παναγιάς Κάτω Κατηχωρίου Ε.Ο έως Άνω 

Κατηχωρίου  

• Αγριά-∆ράκεια (αυχένας Χορεύρας µέσω Αγ. Λαυρεντίου) - Αγ. Γεωργίου Νηλείας-Πινακατών, 

Βυζίτσας και Μηλεών (µε τις διασταυρώσεις) Αγ.Λαυρεντίου-Κ.Λεχωνίων-Παραλίας (Χατζηβαγγέλη) και 

Αγ. Γεωργίου Νηλείας - Α. Λεχωνίων - Παραλίας (Πλατανίδια).  

• Βόλος-Κανάλια (προς Αγιά) µέσω Ν. Ιωνίας, Μελισσατίκων, Γλαφυρών και κάτω Κερασιάς • Βόλος-

∆ιµήνι-Παλιούρι  

• ∆ιακλάδωση Σέσκλο από 10ο χλµ. Ε.Ο. Βόλου-Λαµίας (Ε.Ο.30)  

• ∆ιακλάδωση Πευκακίων από 3ο χλµ Ε.Ο. Βόλου-Λαµίας (Ε.Ο.30)  

• ∆ιακλάδωση Αλυκών από 4ο χλµ Ε.Ο. Βόλου – Λαµίας (Ε.Ο.30)  

• Άνω Βόλος-Μακρινίτσα-Σταγιάτες µέχρι Προφήτη Ηλία • Πουριανός Σταυρός οδός προσπελάσεως 

κορυφής  

• ∆ράκεια-Χάνια  

• Χάνια-Κισσός Το δηµοτικό οδικό δίκτυο περιλαµβάνει όλα τα υπόλοιπα οδικά τµήµατα και διαδηµοτικά 

(µη χαρακτηρισµένα ως εθνικά και επαρχιακά) τα οποία βρίσκονται εκτός εγκεκριµένων σχεδίων 

πόλεων, ή εκτός ορίων νοµίµως υφισταµένων οικισµών 

β. Σιδηροδρομικό δίκτυο 

Το σιδηροδροµικό δίκτυο που υπάρχει στα όρια του Δήµου αντιστοιχεί σε τρεις άξονες: 

1. Βόλος Βελεστίνο-Λάρισα: µονή ηλεκτροκίνητη γραµµή εύρους (1,44µ.),  

2. Βόλος-Βελεστίνο-Παλαιοφάρσαλος: µονή µετρική γραµµή (1µ.) και  

3. Βόλος-Άνω Λεχώνια-Μηλιές:µονή γραµµή στενού εύρους (0,60µ.).  

Από τους παραπάνω άξονες, ο πρώτος χρησιµοποιείται σήµερα για τη σύνδεση του Βόλου µε 

υπεραστικές αµαξοστοιχίες του ΟΣΕ, µε γραµµή που οδεύει προς τη Λάρισα από τον κεντρικό 

σιδηροδροµικό σταθµό του Βόλου, στο δυτικό τοµέα της πόλης και σε µικρή απόσταση από το λιµάνι 

και τον σταθµό των υπεραστικών λεωφορείων. Ο δεύτερος άξονας είναι σήµερα ανενεργός, µετά την 

αναβάθµιση σε γραµµή κανονικού εύρους του τµήµατος της µετρικής γραµµής των Θεσσαλικών 
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Σιδηροδρόµων από το Παλαιοφάρσαλο (Σταυρός) µέχρι την Καλαµπάκα. Ο τρίτος άξονας έχει 

ανακαινισθεί και λειτουργεί µόνο ως περιηγητική γραµµή µε αφετηρία τα Άνω Λεχώνια και τέρµα τις 

Μηλιές, ενώ το τµήµα του από το σιδηροδροµικό σταθµό Βόλου µέχρι τα Άνω Λεχώνια παραµένει 

ανενεργό. 

γ. Θαλάσσιες Μεταφορές 

Το λιµάνι του Βόλου είναι το κύριο όχι µόνο στη περιοχή αλλά σε περιφερειακό και µερικώς σε 

διαπεριφερειακό επίπεδο (Κεντρικής Ηπειρωτικής Ελλάδας), δεδοµένης και της εξυπηρέτησης του από 

το βασικό οδικό και σιδηροδροµικό δίκτυο της χώρας. Ο Οργανισµός Λιµένος Βόλου (ΟΛΒ) Α.Ε. 

διαχειρίζεται τις ακόλουθες λιµενικές ζώνες στη περιοχή:  

1. από τον όρµο Αγριάς-ΕΛΙΝ-ΑΓΕΤ έως τα Πευκάκια-Αλυκές  

2. στο Σωρό  

3. στην Ακτή Μαµιδάκης, Χρυσή Ακτή Παναγιάς.  

Στο λιµάνι του Βόλου λειτουργεί Λιµεναρχείο, Τελωνείο και Αστυνοµία Ελέγχου Διαβατηρίων. Από τις 

σηµαντικές λιµενικές εγκαταστάσεις – ήδη κατασκευασµένες και υπό κατασκευή-προκύπτουν τα 

χαρακτηριστικά του σηµερινού και του µελλοντικού ρόλου του όπως: τουριστικός-ακτοπλοϊκός και 

εµπορικοί προβλήτες, προβλήτας σιδηροδροµικού πορθµείου, µαρίνα, ιχθυόσκαλα, κρηπιδώµατα και 

µόλοι εξυπηρέτησης βιοµηχανιών και πετρελαιοφόρων πλοίων motor ship για τη µεταφορά πετρελαίου 

από και προς την υπόλοιπη χώρα. 

δ. Αεροπορική συγκοινωνία 

Το πλησιέστερο αεροδρόµιο στο Βόλο είναι αυτό της Ν. Αγχιάλου το οποίο αποτελεί το µοναδικό 

αεροδρόµιο της ευρύτερης ηπειρωτικής περιοχής και αντιπροσωπεύει την πιο σηµαντική δυνατότητα 

διασύνδεσης του Νοµού αλλά και της Περιφέρειας µε τον ευρύτερο ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο. Το 

αεροδρόµιο Ν.Αγχιάλου καθιερώθηκε ως το µοναδικό πολιτικό αεροδρόµιο της κεντρικής Ελάδος και 

µπορεί να έχει καθοριστική συµβολή τόσο στην τουριστική ανάπτυξη όσο και στην γενικότερη 

αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.  

8.8.2 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

8.8.2.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

Τα λύµατα που καταλήγουν στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βόλου (ΕΕΛ), προέρχονται 

από τους τέως ∆ήµο Βόλου, Νέας Ιωνίας, Αισωνίας και ΒΙ.ΠΕ (Α& Β). Υφίστανται πρωτογενή, 

δευτερογενή και πολύ σύντοµα τριτογενή επεξεργασία και στη συνέχεια µέσω καταθλιπτικού αγωγού, 

µήκους 8 χιλ/τρων, το υγρό υπόλοιπο λύµα καταλήγει στον Παγασητικό Κόλπο στη θέση Αγκίστρι. 

8.8.2.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Τα στερεά αστικά απορρίμματα του Δήμου οδηγούνται στον ΧΥΤΑ Βόλου. 
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8.9 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ 

Η ρύπανση του αέρα στην περιοχή των έργων προέρχεται κυρίως από : 

❑ την κυκλοφορία των οχημάτων στο οδικό δίκτυο. Η κύρια πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης για 

την άμεση περιοχή των έργων είναι η οδική κυκλοφορία στην εθνική οδό, καθώς και στο 

εσωτερικό οδικό δίκτυο των οικισμών της περιοχής με εκπομπές CO, NΟx, υδρογονανθράκων 

για τους βενζινοκινητήρες και επιπλέον καπνού και SO2 για τους πετρελαιοκινητήρες. Πιο 

συγκεκριμένα, η κυκλοφορία είναι υπεύθυνη για το σύνολο σχεδόν των εκπομπών του 

μονοξειδίου του άνθρακα, και σχεδόν των 2/3 των εκπομπών οξειδίων του αζώτου, 

υδρογονανθράκων και καπνού. Εν τούτοις αν και η επιβάρυνση αυτή αυξάνει κάπως τη 

ρύπανση υποβάθρου της περιοχής σε CO και NΟx δεν αναμένεται να προκαλεί σημαντικά 

υψηλές συγκεντρώσεις αφού διαμορφώνονται καλές συνθήκες διασποράς των αερίων ρύπων. 

❑ τις βιομηχανίες. Στην άμεση περιοχή υπάρχει πλήθος βιομηχανιών και βιοτεχνιών 

❑ τις κεντρικές θερμάνσεις. Οι παραγόμενοι ρύποι από τις κεντρικές θερμάνσεις είναι CO2, CO, 

SO2 και σωματίδια (κυρίως αιθάλη). Πάντως η εκπομπή SO2 είναι ιδιαίτερα μειωμένη λόγω της 

χρήσης πετρελαίου με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο. Τα συστήματα κεντρικής θέρμανσης με 

καυστήρα πετρελαίου και λέβητα έχουν επικρατήσει σε μεγάλο βαθμό στα αστικά κέντρα. 

Αντίθετα στις αγροτικές περιοχές και σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από χαμηλά εισοδήματα 

και μη οργανωμένη δόμηση συνυπάρχουν σε κάποιο βαθμό και τα ατομικά συστήματα 

θέρμανσης (θερμάστρες πετρελαίου, θερμάστρες υγραερίου, ηλεκτρικά σώματα, κ.λπ.). Οι 

συντελεστές εκπομπής εξαρτώνται κυρίως από την ποιότητα των καυσίμων και από την 

κατάσταση του συστήματος θέρμανσης (καλή λειτουργία, σωστή εγκατάσταση, περιοδική 

ρύθμιση και επαρκής συντήρηση). Η ποσότητα καυσίμου που καταναλώνεται (άρα και οι 

συνολικές εκπομπές) εξαρτάται από το βαθμό απόδοσης της εγκατάστασης και την ύπαρξη 

απωλειών. Λαμβάνοντας υπόψη το μικρό πληθυσμό των οικισμών στην περιοχή μελέτης αλλά 

και τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν εκτιμάται ότι δεν προκαλείται σημαντική 

ρύπανση της ατμόσφαιρας από τα συστήματα θέρμανσης των οικισμών. 

8.10 ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΙΣ 

Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης δεν εντοπίζονται σημαντικές πηγές όχλησης του ακουστικού 

περιβάλλοντος. Οι σημαντικότερες πηγές θορύβου είναι: 

❑ Η κίνηση των οχημάτων 

❑ Ο εξοπλισμός των εγκατεστημένων βιοτεχνιών-βιομηχανιών. 

❑ Οι λέβητες θέρμανσης των εγκατεστημένων βιοτεχνιών-βιομηχανιών 

Τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια θορύβου ορίζονται σύμφωνα με τον πίνακα του αρ. 2 παρ. 5 του Π.Δ. 

1180/81 (ΦΕΚ 293/Α) για περιοχές που επικρατεί το βιομηχανικό στοιχείο στα 65 dB(A) : 
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α/α Περιοχή χρήσης γης 
Ανώτατο όριο θορύβου σε 

dB(A) 

1  Νομοθετημένες Βιομηχανικές Περιοχές  70 

2  
Περιοχές στις οποίες το επικρατέστερο στοιχείο είναι το 
βιομηχανικό  

65 

3  
Περιοχές στις οποίες επικρατεί εξ ίσου το βιομηχανικό  
και αστικό στοιχείο  

55 

4  Περιοχές στις οποίες επικρατεί το αστικό στοιχείο  50 

5  Κατοικίες που βρίσκονται σε επαφή  45 

Πίνακας 22: Ανώτατα επιτρεπόμενα όριο θορύβου (Π.Δ. 1180/81) 

8.11 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 

Στην περιοχή μελέτης οι κύριες πηγές Η/Μ ακτινοβολίας είναι οι εξής: 

❑ Το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ 

❑ Οι υποσταθμοί υποβιβασμού τάσης και οι αντίστοιχοι μετασχηματιστές 

❑ Οι ηλεκτρικοί πίνακες και οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των κτιρίων 

❑ Άλλες πηγές «μικροεκπομπών» (π.χ. τηλεοράσεις, κινητά κ.τλ.). 

8.12 ΥΔΑΤΑ 

8.12.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ 

Για την περιοχή έχει εκδοθεί η ΥΑ υπ. αριθμ. Ε.Γ.:οικ.897 (ΦΕΚ 4682/Β/2017) Έγκριση της 1ης 

Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος 

Θεσσαλίας και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

8.12.1.1 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ 

Το υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας, περιλαμβάνει τη Λεκάνη απορροής του Πηνειού (EL0816) και των 

ρεμάτων Αλμυρού – Πηλίου (EL0817). Η περιοχή του έργου ανήκει στην ΛΑΠ Αλμυρού – Πηλίου 

(EL0817). 

 

Πίνακας 23: Λεκάνες απορροής ΥΔ Θεσσαλίας 
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Εικόνα 31: Λεκάνες απορροής ποταμού στο ΥΔ Θεσσαλίας (EL08) και κύριοι ποταμοί και λίμνες 

 

Στο ΥΔ Θεσσαλίας (EL08) εντοπίζονται 72 ποτάμια ΥΣ, όπως προέκυψαν έπειτα από τις απαραίτητες 

διορθώσεις στο πλαίσιο της 1ης Αναθεώρησης, τα οποία χαρακτηρίστηκαν βάσει της νέας Τυπολογίας.  

Τα ποτάμια υδατικά συστήματα του ΥΔ Θεσσαλίας (EL08), καθώς και η νέα τυπολογία τους στη ΛΑΠ 

Ρεμάτων Αλμυρού – Πηλίου (EL0817) παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Θέση μονάδας 
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Πίνακας 24: Ποτάμια υδατικά συστήματα στη ΛΑΠ Ρεμάτων Αλμυρού – Πηλίου (EL0817) 

 

8.12.1.2 ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ 

Στο πλαίσιο της 1ης Αναθεώρησης του ΣΔΛΑΠ του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (EL08) 

επανεξετάσθηκαν τα αρχικά οριοθετημένα Υπόγεια Υδατικά Συστήματα (ΥΥΣ). Στον παρακάτω πίνακα 

παρουσιάζονται τα ΥΥΣ της ΛΑΠ Ρεμάτων Αλμυρού – Πηλίου. 

 

Πίνακας 25: ΥΥΣ της ΛΑΠ Ρεμάτων Αλμυρού – Πηλίου 
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Πίνακας 26: Χάρτης ορίων υπογείων υδάτων συστημάτων Θεσσαλίας (EL 08) 

Η περιοχή μελέτης του έργου εντάσσεται στο ΥΥΣ Σύστημα Υδροφοριών Νέας Αγχιάλου – Νέας Ιωνίας 

(Κωδ. EL0800280) έκτασης 127,83km2. 

Στη ΛΑΠ του ρεμάτων Αλμυρού συναντώνται οι γεωλογικοί σχηματισμοί της Ζώνης της Πίνδου η οποία 

αναπτύσσεται σε μικρή έκταση στα ανατολικά της ΛΑΠ. Επίσης εμφανίζονται η Μαλιακή Ζώνη, το 

Ηωελληνικο τεκτονικό Κάλυμμα, η Πελαγονική Ζώνη και η Ενότητα Αμπελακίων. 

Ασύμφωνα πάνω στους παραπάνω σχηματισμούς έχουν αποτεθεί στα βυθίσματα των λεκανών 

νεογενείς σχηματισμοί (κροκαλοπαγή, ψαμμίτες, αργίλους και μάργες κλπ) και τεταρτογενείς αποθέσεις 

(αλλουβιακές αποθέσεις, υλικά αναβαθμίδων, κώνοι κορημάτων - πλευρικά κορήματα και παράκτιοι 

σχηματισμοί). Οι αποθέσεις αυτές συναντώνται στην πεδινή περιοχή του Βόλου και του Αλμυρού. Οι 

υπόγειες υδροφορίες της ΛΑΠ αναπτύσσονται τόσο στους ανθρακικούς σχηματισμούς και είναι 

επηρεασμένες από τη διείσδυση της θάλασσας, όπως επίσης στους κοκκώδεις σχηματισμούς των 

τεταρτογενών αποθέσεων (πεδιάδα Αλμυρού και πεδινή περιοχή Βόλου), το δυναμικό των οποίων 

εξαρτάται από την κοκκομετρία τους και τις συνθήκες τροφοδοσίας. Τοπικής σημασίας υδροφορίες 

Θέση μονάδας 
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αναπτύσσονται στα οφιολιθικά και μεταμορφωμένα πετρώματα των γνευσιοσχιστόλιθων που 

εκφορτίζονται μέσω πηγών. 

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία μετρήσεων η ποσοτική και ποιοτική κατάσταση του ΥΥΣ Σύστημα 

Υδροφοριών Νέας Αγχιάλου – Νέας Ιωνίας (Κωδ. EL0800280), που εντάσσεται η περιοχή του έργου, 

παρουσιάζει καλή ποσοτική και ποιοτική κατάσταση και εντοπίζονται μόνο αυξημένες συγκεντρώσεις 

Cl λόγω φυσικών διεργασιών. Οι κύριες πιέσεις του ΥΥΣ οφείλονται στη γεωργία, αστικοποίηση και τη 

βιομηχανία. 

Στον πίνακα που ακολουθεί δίδονται τα αναλυτικά στοιχεία ετήσιας τροφοδοσίας και απολήψεις από τα 

υπόγεια υδατικά συστήματα του ΥΥΣ Σύστημα Υδροφοριών Νέας Αγχιάλου – Νέας Ιωνίας (Κωδ. 

EL0800280). 

 

 

Τα υπόγεια υδατικά συστήματα της ΛΑΠ Αλμυρού – Πηλίου είναι σε καλή ποιοτική και ποσοτική 

κατάσταση εκτός του ΥΥΣ Αλμυρού (EL0800140) που βρίσκεται σε κακή ποιοτική και ποσοτική 

κατάσταση. 
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Πίνακας 27: Ποιοτική και ποσοτική κατάσταση υπογείων υδατικών συστημάτων στη ΛΑΠ ρεμάτων 

Αλμυρού – Πηλίου (EL 0817) 

 

 
Πίνακας 28: Υπόγεια υδατικά συστήματα Χημική και Ποσοτική κατάσταση 

Σύμφωνα με τους παραπάνω πίνακες παρατηρούμε ότι η ποσοτική και ποιοτική κατάσταση του ΥΥΣ 

Σύστημα Υδροφοριών Νέας Αγχιάλου – Νέας Ιωνίας (Κωδ. EL0800280), που εντάσσεται η περιοχή του 

έργου, παρουσιάζει καλή ποσοτική και ποιοτική κατάσταση και εντοπίζονται μόνο ορισμένες 

υπερβάσεις Cl. Οι κύριες πιέσεις του ΥΥΣ οφείλονται στη γεωργία, αστικοποίηση και τη βιομηχανία. 

8.13 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ, ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΟΓΩ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 

Αφετηρία για την εξέταση της επικινδυνότητας που σχετίζεται µε τα βιοµηχανικά ατυχήµατα µεγάλης 

έκτασης είναι η πηγή κινδύνου (hazard), δηλαδή η εγγενής/εσωτερική/ενύπαρκτη ιδιότητα µιας 

επικίνδυνης ουσίας ή φυσικής κατάστασης και η δυναµική αυτής να προκαλέσει βλάβη στην ανθρώπινη 

υγεία ή/και στο περιβάλλον. Η επικινδυνότητα σχετίζεται µε οριακές τιµές επιπτώσεων από τη δράση 

επικίνδυνων παραγόντων, δηλαδή µε τα επίπεδα επιβάρυνσης πέρα από τα οποία παρατηρούνται 

συγκεκριµένες βλάβες στα άτοµα που εκτίθενται σε αυτούς ή στο περιβάλλον. Οι επικίνδυνοι αυτοί 
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παράγοντες είναι ποικίλοι και, συνήθως, έχουν να κάνουν µε τοξικές ουσίες που διαρρέουν, καθώς και 

µε τη θερµική ακτινοβολία και το ωστικό κύµα που προκαλούνται. Για παράδειγµα, η υγεία των 

εργαζοµένων στην εγκατάσταση ή/και του κοινού µπορεί να κινδυνεύσει από εγκαύµατα λόγω έκθεσης 

σε θερµική ακτινοβολία, από τραυµατισµούς που οφείλονται στο ωστικό κύµα και στα πρωτογενή και 

δευτερογενή θραύσµατα λόγω εκρήξεων, καθώς και από δηλητηρίαση ή χηµικά εγκαύµατα λόγω 

έκθεσης σε τοξικές ουσίες (π.χ. µέσω της αναπνοής ή της επαφής µε το δέρµα, ή µε κατάποση τροφής). 

Το μέγεθος και το είδος της εν λόγω δραστηριότητας εκτιμάται ότι δεν δύναται να προκαλέσει μέγαλου 

μεγέθους ατυχήματα και καταστροφές. Αναλυτικότερα οι επιπτώσεις του έργου στις επιμέρους 

παραμέτρους παρατίθεται σε επόμενο κεφάλαιο. Όσον αφορά τον κίνδυνο λόγω φυσικών και 

ανθρωπογενών καταστροφών αναλύεται παρακάτω. 

8.13.1 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 

Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης οι αιτίες φυσικής προέλευσης που δύνανται να προκαλέσουν κίνδυνο 

για την ανθρώπινη υγεία, την πολιτιστική κληρονομιά ή/και το περιβάλλον είναι: 

❑ Πλημμύρες 

❑ Σεισμοί 

❑ Πυρκαγιές 

Με βάση τα γεωλογικά και τεκτονικά χαρακτηριστικά της περιοχής δεν υφίσταται κίνδυνος καταστροφών 

λόγω ηφαιστειακών εκρήξεων ή κατολισθήσεων/ καθιζήσεων. Στα επόμενα εδάφια παρατίθενται τα 

στοιχεία κινδύνου φυσικών καταστροφών για την περιοχή. 

Κίνδυνος πλημμύρας 

Η περιοχή του έργου ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας (EL08). Για το εν λόγω Υδατικό 

Διαμέρισμα έχει εκδοθεί η υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41375/329 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 

2685/Β/2018). 

Η περιοχή του έργου ανήκει στη ζώνη Χαμηλή Ζώνη Λεκάνης χ. Ξηριά στο Βόλο & ρεμάτων ευρύτερης 

περιοχής Βόλου (GR08RAK0009).  

Παρακάτω παρουσιάζονται οι χάρτες κινδύνου πλημμύρας για περιόδους Τ=50 έτη, Τ=100 έτη και 

Τ=1000 έτη. 

Το γήπεδο της εγκατάστασης βρίσκεται σε Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) 

χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνεται μέσα στη πλημμυρική ζώνη για Τ=50 έτη, Τ=100 έτη και Τ=000 έτη. 

Σε προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι χάρτες κινδύνου πλημμύρας για περιόδους Τ=50 έτη, 

Τ=100 έτη και Τ=1000 έτη. Συνεπώς, από το χάρτη επικινδυνότητας φαίνεται ότι η περιοχή του έργου 

δεν εμφανίζει αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων. 
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Σεισμική επικινδυνότητα 

Με βάση τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό, η χώρα υποδιαιρείται σε τρεις ζώνες σεισμικής 

επικινδυνότητας Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ, τα όρια των οποίων καθορίζονται στο Χάρτη Σεισμικής Επικινδυνότητας 

της Ελλάδας. 

Σε κάθε ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας αντιστοιχεί μία τιμή σεισμικής επιτάχυνσης εδάφους Α=α*g (g: 

επιτάχυνση βαρύτητας) σύμφωνα με τα παρακάτω. 

❑ Ζώνη Σεισμικής επικινδυνότητας Ι : 0,16 

❑ Ζώνη Σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙ : 0,24 

❑ Ζώνη Σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙΙ : 0,36 

Σύμφωνα με τα νέα σεισμολογικά δεδομένα, που οδήγησαν στην αναθεώρηση του σεισμικού χάρτη της 

Ελλάδος, η περιοχή μελέτης κατατάσσεται στη ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙ.  

 

Εικόνα 32: Νέος χάρτης Σεισμικής Επικινδυνότητας 

Οι τιμές των σεισμικών επιταχύνσεων εδάφους εκτιμάται σύμφωνα με τα σεισμολογικά δεδομένα ότι 

έχουν πιθανότητα υπέρβασης 10% στα επόμενα 50 χρόνια. 

Σύμφωνα με τον Νέο Αντισεισμικό Κανονισμό, η περιοχή του έργου ανήκει στην ζώνη ΙΙ. Η εδαφική 

επιτάχυνση ανηγμένη στην επιτάχυνση βαρύτητας για τη ζώνη αυτή είναι α=0,24. 

 

Κίνδυνος πυρκαγιάς 

Περιοχή Μελέτης 
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Να αναφερθεί ότι η περιοχή των εγκαταστάσεων του έργου δεν εμπίπτει σε δασική περιοχή αλλά σε 

περιοχή που κυριαρχούν βιομηχανικές εγκαταστάσεις (γυμνά εδάφη) και συνεπώς ο κίνδυνος από 

δασική πυρκαγιά είναι γενικώς μειωμένος. 

Μεγάλες πυρκαγιές πλησίον των εγκαταστάσεων του έργου δεν έχουν σημειωθεί καθώς όπως 

προαναφέρθηκε στην περιοχή κυριαρχεί το βιομηχανικό στοιχείο και συνεπώς ο κίνδυνος από δασική 

πυρκαγιά είναι γενικώς μειωμένος. 

8.13.2 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

Οι τεχνολογικές καταστροφές θεωρούνται ότι έχουν πολύ μικρή πιθανότητα εκδήλωσης, αλλά έχουν, 

εν δυνάμει, πολύ σοβαρές επιπτώσεις τόσο στην ανθρώπινη υγεία όσο και στο περιβάλλον. Η 

ταξινόμηση των ατυχημάτων ανθρωπογενούς προέλευσης, είναι η εξής: 

❑ Χημικά Ατυχήματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις: Λαμβάνουν χώρα σε βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις (παραγωγής, επεξεργασίας ή αποθήκευσης). 

❑ Ατυχήματα μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων: Συμβαίνουν κατά τη διάρκεια μεταφοράς 

επικίνδυνων υλικών με διάφορα μέσα μεταφοράς (οδικά, σιδηροδρομικά, θαλάσσια, 

αεροπορικά). 

❑ Ατυχήματα μεταφοράς: οδικά, σιδηροδρομικά, θαλάσσια, αεροπορικά: Είναι τα συμβατικά 

ατυχήματα μεταφοράς, τα οποία συνήθως προκαλούν απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και 

τραυματισμούς, αλλά δεν έχουν μεγάλες επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

❑ Κατάρρευση Φραγμάτων: Συμβαίνουν σπάνια και έχουν μεγάλες επιπτώσεις, τόσο σε απώλειες 

ανθρώπινων ζωών, όσο και στο περιβάλλον. 

❑ Πυρηνικά Ατυχήματα: Συνδέονται συνήθως με έκλυση ραδιενεργών στοιχείων στο περιβάλλον 

και έχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις τόσο στην ανθρώπινη υγεία, όσο και στο περιβάλλον. 

Να σημειωθεί ότι σε ότι αφορά τον κίνδυνο Χημικών/Βιολογικών/Ραδιολογικών Περιστατικών (ΧΒΡΠ), 

στην Ελλάδα μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει σχετικό συμβάν. Τέτοια περιστατικά είναι απόρροια 

προσπάθειας πρόκλησης επιδημιών και καταστροφών σε πολεμικές συρράξεις και είναι εκτός του 

αντικειμένου της παρούσας. 

Στην περιοχή μελέτης ατυχήματα ανθρωπογενούς προέλευσης που δύνανται να προκαλέσουν 

κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, την πολιτιστική κληρονομιά ή/και το περιβάλλον προέρχονται από 

τις δραστηριότητες του δευτερογενούς τομέα. Ο κίνδυνος ατυχημάτων ή καταστροφών από τον αστικό 

ιστό ή το δίκτυο μεταφορών της περιοχής εκτιμάται ότι είναι μικρός έως αμελητέος.  

Ατυχήματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 

Στην περιοχή μελέτης παρατηρείται γενικώς η ύπαρξη μεγάλων βιομηχανικών-βιοτεχνικών 

εγκαταστάσεων. Για την αρμονική συμβίωση της βιομηχανίας με το περιβάλλον και την κοινωνία, η 

πολιτεία έχει δύο σημαντικά μεθοδολογικά εργαλεία για τον περιορισμό του ενδεχόμενου ατυχημάτων, 

την περιβαλλοντική αδειοδότηση και τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, με τα οποία λαμβάνονται μέτρα 
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πρόληψης και ελέγχου για την ελαχιστοποίηση της ρύπανσης βιομηχανικής προέλευσης τόσο σε 

κανονικές όσο και σε συνθήκες ανώμαλων καταστάσεων. 

Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις που δύνανται να προκαλέσουν ατυχήματα μεγάλης έκτασης 

εντάσσονται στις διατάξεις της Οδηγίας Seveso ΙΙΙ (2012/18/ΕΚ), όπως ενσωματώθηκε στο εθνικό 

δίκαιο με την ΚΥΑ 172058/11-2-2016 (ΦΕΚ 354/Β/ 17-2-2016). Τα ατυχήματα αυτά είναι φαινόμενο που 

εντάσσεται στην κατηγορία των τεχνολογικών καταστροφών (Σχέδιο «Ξενοκράτης» ΦΕΚ 423 

Β’/10.04.2003) και είναι δυνατό να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή, την υγεία και την περιουσία των 

ανθρώπων, να προκαλέσουν καταστροφές στο περιβάλλον, να διαταράξουν την οικολογική ισορροπία, 

καθώς και να θέσουν σε κίνδυνο την πολιτιστική κληρονομιά. 

Με την οδηγία Seveso III καθορίζονται τα μέτρα και οι περιορισμοί για την αντιμετώπιση κινδύνων όπως 

πυρκαγιές, εκρήξεις, διαρροές χημικών από τις βιομηχανικές δραστηριότητες που χρησιμοποιούν 

επικίνδυνες ουσίες. Οι κίνδυνοι από αυτές τις εγκαταστάσεις μπορούν να προκύψουν κυρίως σε 

περίπτωση πλημμελούς εφαρμογής των σχετικών σχεδίων ασφαλείας.  

Στην περιοχή μελέτης εντοπίζονται εντοπίζεται μια εγκατάσταση Seveso (εργοστάσιο χημικών) όπως 

φαίνεται στον παρακάτω χάρτη. 
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Πίνακας 29: Χάρτης απεικόνισης εγκαταστάσεων Seveso στην ευρύτερη περιοχή του έργου. 
(Πηγή: http://mapsportal.ypen.gr/layers/geonode:seveso_egsa87) 

Ανάλογα με τα επίπεδα των κατηγοριών επιπτώσεων θερμική δόση (θερμική ακτινοβολία), υπερπίεση 

(ωστικό κύμα), συγκέντρωση (τοξική ουσία) ορίζονται συνήθως τρεις ζώνες προστασίας (επιπτώσεων). 

• Ζώνη Ι: 

Ζώνη Προστασίας Δυνάμεων Καταστολής: σοβαροί τραυματισμοί και θάνατοι σε σημαντικό ποσοστό. 

• Ζώνη ΙΙ: 

Ζώνη Προστασίας Πληθυσμού - Σοβαρές Επιπτώσεις: για τα περισσότερα άτομα της ζώνης αυτής 

αναμένονται μη-ανατάξιμες βλάβες στην υγεία τους και πιθανοί θάνατοι σε μικρό ποσοστό του 

πληθυσμού. Συστηματικές ενέργειες διάσωσης από τα σωστικά συνεργεία. 

• Ζώνη ΙΙΙ: 

Ζώνη Προστασίας Πληθυσμού - Μέτριες Επιπτώσεις: δεν αναμένονται θάνατοι ενώ σε μικρό αριθμό 

ατόμων της ζώνης αυτής αναμένονται βλάβες στην υγεία τους. Η διάσωση γίνεται κύρια με ίδια μέσα 

από τον πληθυσμό και σε λίγες περιπτώσεις από τα σωστικά συνεργεία. 

Έχει εκδοθεί η 2 η Έκδοση Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης 

Έκτασης (Γενικό ΣΑΤΑΜΕ) από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Δ/Νση Σχεδιασμού & 

Περιοχή Μελέτης 
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Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Τμήμα Σχεδιασμού, Πρόληψης & Αντ/Σης Τεχνολογικών & Λοιπών 

Καταστροφών. 

8.14 ΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ) 

Η μη υλοποίηση του έργου που αφορά στην ευρύτερη περιοχή σημαίνει παραίτηση από την ορθή 

διαχείριση ενός χρόνιου περιβαλλοντικού ζητήματος και θα δημιουργήσει επισφάλεια στη διαχείριση 

των αποβλήτων. Επίσης, αποτελεί τροχοπέδη στην υλοποίηση πολλών δημόσιων και ιδιωτικών έργων 

αφού τα απόβλητα που προκύπτουν πρέπει να μεταφερθούν σε αποδέκτες άλλης περιοχής με 

αυξημένο κόστος. 
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9 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

9.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Στη μελέτη παρουσιάζεται η αξιολόγηση του βαθμού επηρεασμού συγκεκριμένων περιβαλλοντικών 

παραμέτρων, από την κατασκευή και λειτουργία του έργου. Οι περιβαλλοντικοί παράμετροι που έχουν 

επιλεγεί και χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση, είναι αυτοί που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της 

μελέτης δύναται να επηρεάσουν είτε αρνητικά είτε θετικά το περιβάλλον. 

Οι επιπτώσεις που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο εστιάζουν κυρίως σε χωροταξικούς παράγοντες, 

παράγοντες που διαμορφώνουν το τοπικό περιβάλλον στην εξεταζόμενη θέση (αέρας, έδαφος, 

επιφανειακά και υπόγεια νερά, χλωρίδα & πανίδα, θόρυβος, αισθητική κτλ) καθώς και στα 

κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά της περιοχής. 

Τα κριτήρια εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που ελήφθησαν υπόψη στην αξιολόγηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία του υπό μελέτη έργου συνοπτικά 

είναι: 

• Τύπος έργου 

• Μέγεθος έργου 

• Γεωγραφική έκταση 

• Χρόνος εκδήλωσης 

• Διάρκεια 

• Αναστρεψιμότητα 

• Σημαντικότητα 

Για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω μέθοδοι: 

• Βιβλιογραφική ενημέρωση 

• Συναντήσεις εργασίας με τις υπόλοιπες ειδικότητες μηχανικών 

• Έρευνα πεδίου 

• Παραδείγματα εφαρμογής 

• Αναζήτηση παρόμοιων περιπτώσεων  

9.2 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Να σημειωθεί ότι η έχει εκδοθεί η αρχική περιβαλλοντική άδεια για την προσωρινή αποθήκευσης 

αποβλήτων (Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις) και το κτήριο της βιομηχανίας είναι 

κατασκευασμένο. Συνεπώς κατά τη φάση κατασκευής του έργου δεν αναμένεται να πραγματοποιηθούν 

μεγάλες εργασίες κατασκευής καθώς το κτίριο της δραστηριότητας είναι υφιστάμενο και όλες οι 
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υποδομές έχουν πραγματοποιηθεί. Αναμένονται μικρές αλλαγές μόνο στα συστήματα διαμόρφωσης 

του χώρου (πχ σύστημα πυρασφάλειας, εσωτερικά χωρίσματα, εγκαταστάσεις εξοπλισμού κλπ). 

Όπως έχει προαναφερθεί αναμένεται να διαμορφωθούν όλες οι απαιτούμενες εγκαταστάσεις εντός του 

οριοθετημένου γηπέδου. Αυτές κατά κύριο λόγο αφορούν εσωτερικές εργασίες διαμόρφωσης του 

κτιρίου και του εξοπλισμού καθώς και τις απαιτούμενες εργασίες για την εγκατάσταση του 

μηχανολογικού εξοπλισμού.  

Συνεπώς οι επιπτώσεις από τη φάση κατασκευής συνήθως είναι τοπικού χαρακτήρα και περιορίζονται 

στο επιφανειακό στρώμα του εδάφους, ενώ με την λήψη των κατάλληλων μέτρων μπορούν να 

περιοριστούν σημαντικά ή/και να εξαλειφθούν πλήρως. 

9.2.1 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ – ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Κατά την φάση κατασκευής του υπό μελέτη έργου δεν θα υπάρξουν οποιασδήποτε μορφής αλλαγές 

στο κλίμα ή στις κινήσεις του αέρα, ούτε τοπικά αλλά ούτε και σε μεγαλύτερη έκταση λόγω της φύσεως 

και του μεγέθους της δραστηριότητας.  

9.2.2 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ – ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Οι επιπτώσεις στα τοπιολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά προέρχονται αποκλειστικά από 

περιορισμένης έκτασης επεμβάσεις που θα λάβουν χώρα εντός του γηπέδου που είναι εγκατεστημένη 

η βιομηχανική μονάδα. Οι μικρές εργασίες διαμόρφωσης του χώρου εντός του κτιρίου, οι εργασίες 

πυροπροστασίας που θα πραγματοποιηθούν όπως και οι εργασίες τοποθέτησης μηχανημάτων κλπ 

δεν αναμένεται να προκαλέσουν επιπτώσεις στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά. 

Γενικά, οι επιπτώσεις στα τοπιολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής από τις εργασίες 

κατασκευής θα είναι πολύ περιορισμένης διάρκειας και μεγέθους. 

9.2.2.1 ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Τα στερεά απόβλητα οικιακού τύπου που παράγονται κατά τη φάση κατασκευής του έργου από το 

προσωπικό του χώρου δύναται να επιβαρύνουν το περιβάλλον, ειδικά όταν δεν απορρίπτονται 

κατάλληλα (π.χ. με την διασπορά τους υπό την επίδραση των ανέμων). Για το λόγο αυτό θα συλλέγονται 

μέσα σε κάδους ή σε σακούλες και η διαχείρισή τους θα γίνεται από κοινού με τα απόβλητα αστικού 

τύπου που παράγονται στην υπόλοιπη εγκατάσταση. 

Σε κάθε περίπτωση, θα αποφεύγεται η διάθεση στερεών αποβλήτων που ενδέχεται να 

απελευθερώσουν τοξικούς ή άλλους αέριους ρύπους (π.χ. κενά δοχεία από καύσιμα, διαλύτες και 

γενικά απόβλητα διαποτισμένα με τις παραπάνω ουσίες, λάστιχα κ.α.) μαζί με τα αστικά στερεά μη 

επικίνδυνα απόβλητα. 

9.2.2.2 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

Οι ποσότητες αυτές αναμένονται μικρές λόγω του ελάχιστου μεγέθους των κατασκευαστικών εργασιών, 

και βάσει των μέτρων που θα λαμβάνονται, εκτιμώνται ότι οι επιπτώσεις τους θα είναι αμελητέες.  
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9.2.3 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ - ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ - ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Κατά την φάση κατασκευής του υπό μελέτη έργου δεν θα υπάρξουν οποιασδήποτε μορφής αλλαγές 

στα γεωλογικά, τεκτονικά χαρακτηριστικά της περιοχής, ούτε τοπικά αλλά ούτε και σε μεγαλύτερη 

έκταση λόγω της φύσεως και του μεγέθους της επέκτασης και των έργων.  

Όσον αφορά τα εδαφολογικά χαρακτηριστικά τοπικά, δεν παρουσιάζεται ιδιαίτερος κίνδυνος της 

ρύπανσης του εδαφικού ορίζοντα από την κατείσδυση ρυπασμένων επιφανειακών απορροών. Τα 

μέτρα που θα λαμβάνονται για την ελαχιστοποίηση της ρύπανσης των όμβριων υδάτων (αναφέρεται 

σε επόμενη παράγραφο) θεωρείται ότι θα προλαμβάνουν τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στο έδαφος. 

9.2.4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Δεν αναμένονται επιπτώσεις στα φυσικά οικοσυστήματα της άμεσης και ευρύτερης περιοχής από τις 

εργασίες κατασκευής και διαμόρφωσης, δεδομένου της φύσης και του μεγέθους των εργασιών, των 

χρήσεων γης της περιοχής και της απόστασης από ευαίσθητες φυσικές περιοχές και οικοσυστήματα.  

Έτσι, όσον αφορά την χλωρίδα, δεν αναμένεται να υπάρξουν επιπτώσεις καθώς δεν απαιτείται 

πρόσθετη αποψίλωση δέντρων ή χαμηλής χλωρίδας (χορτάρια). Μάλιστα, η υλοποίηση του έργου 

αναμένεται να επιδράσει θετικά στα αγροοικοσυστήματα της περιοχής δεδομένου ότι σε πρώτη φάση 

θα περιορίσει την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων στα οικοσυστήματα και θα επιμηκύνει το χρονικό 

διάστημα στο οποίο θα μπορούν να λειτουργήσουν οι υφιστάμενοι χώροι διάθεσης αποβλήτων και θα 

παράγει υλικό το οποίο είναι πολύτιμο για την καλλιέργεια και την αποκατάσταση εδαφών. 

9.2.5 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

9.2.5.1 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 

Το εν λόγω γήπεδο, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 75694/10-09-2019 βεβαίωση χρήσεων γης της 

Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Βόλου,  ευρίσκεται στο ΟΤ 15 & 16 εντός του εγκεκριμένου 

ρυμοτομικού σχεδίου του Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟΠΑ) Βόλου της Α’ ΒΙΠΕ Βόλου της ΔΕ Αισωνίας του 

Δήμου Βόλου του Ν. Μαγνησίας όπως εγκρίθηκε με το Ν.3212/03 άρθρο 19 (ΦΕΚ 308/Α/2003). 

Τα ΟΤ 15 & 16 αποτελούν τμήμα των ήδη εγκεκριμένων υπ αρ. 1-52 βιοτεχνικών οικοπέδων με το ΠΔ 

11-12-1980 (ΦΕΚ 12/Δ/81) σύμφωνα με το οποίο καθορίζονται οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης για 

τα οικόπεδα, που εντάσσονται στη συγκεκριμένη περιοχή. Ως εκ τούτου εξ ορισμού επιτρέπονται οι 

βιοτεχνικές χρήσεις. Επιπροσθέτως η ευρύτερη περιοχή της Α ΒΙΠΕ Βόλου υπάγεται στις διατάξεις της 

υπ. αριθμ. 3018/1670955-10-2016 Απόφασης της ΓΓΑΔ Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας περί έγκρισης της 

Αναθεώρησης και επέκτασης του ΓΠΣ Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου (ΦΕΚ 237/ΑΑΠ/2016). 

Οι χρήσεις γης της ευρύτερης περιοχής μελέτης δεν επηρεάζονται από τη παρουσία ή λειτουργία του 

συγκεκριμένου έργου. 
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9.2.5.2 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Κατά την φάση κατασκευής δεν αναμένεται καμία επίπτωση στο πολιτιστικό/αρχαιολογικό περιβάλλον 

αφού η εγκατάσταση δεν βρίσκεται σε περιοχή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος ή πλησίον θέσεων 

πολιτιστικής κληρονομιάς. Ωστόσο, σε περίπτωση που κατά τη φάση κατασκευής εντοπιστούν αρχαία, 

οι εργασίες θα διακοπούν και θα ειδοποιηθεί αμέσως η αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων. 

9.2.6 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

Οι επιπτώσεις στο κοινωνικό – οικονομικό περιβάλλον της περιοχής κατά τη φάση κατασκευής 

θεωρούνται αμελητέες, αφού η αύξηση της κυκλοφορίας λόγω των οχημάτων μεταφοράς υλικών και 

αποβλήτων και η αύξηση των επιπέδων θορύβου και σκόνης κατά τις εργασίες κατασκευής, αφενός 

είναι πολύ περιορισμένες και αφετέρου ουσιαστικά δεν επιβαρύνει κατοικημένες ή τουριστικού 

ενδιαφέροντος περιοχές.  

Από την άλλη πλευρά, θα μπορούσαν να υπάρξουν θετικές επιπτώσεις στο κοινωνικό-οικονομικό 

περιβάλλον, με την απασχόληση εργατικού δυναμικού από την εγγύς περιοχή και τη συνεργασία με 

τοπικούς οικονομικούς φορείς και προμηθευτές. 

9.2.7 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Τα δίκτυα υποδομής δεν υπόκεινται σε καμία μεταβολή από την κατασκευή του έργου, πέραν του 

συγκοινωνιακού δικτύου, το οποίο αναμένεται να επιβαρυνθεί ελαφρά. 

Η μεταφορά των υλικών κατά της φάσης κατασκευής, καθώς και των αποβλήτων που προκύπτουν από 

αυτή και μεταφέρονται προς διαχείριση σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις, είναι επόμενο να επιφέρει 

μικρή σχετική αύξηση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή. Ωστόσο, η επιβάρυνση αυτή στο 

τοπικό οδικό δίκτυο θα είναι αμελητέα αφού δεν θα απαιτεί σημαντική αύξηση των δρομολογίων (σε 

σχέση με το υπάρχον καθεστώς).  

9.2.8 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΘΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Στην εγκατάσταση η ευρύτερη περιοχή καλύπτεται από βιομηχανικές – βιοτεχνικές εγκαταστάσεις αφού 

το γήπεδο της μονάδας είναι εντός ΒΙΠΕ. Ο οικιστικός ιστός βρίσκεται σχετικά σε μεγάλη απόσταση 

από την εγκατάσταση συνεπώς εκτιμώνται ότι δεν υφίστανται έντονες πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον 

της περιοχής κατά τη φάση κατασκευής. 

9.2.9 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

9.2.9.1 ΣΚΟΝΗ 

Σκόνη και αιωρούμενα σωματίδια είναι αναπόφευκτα σε αυτού του είδους τις εργασίες και προκύπτουν 

από: 

• Την κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων 

• Την εκτέλεση κατασκευαστικών εργασιών 

• Τη μεταφορά και φορτοεκφόρτωση τυχόν προϊόντων εκσκαφής και υλικών κατασκευής 
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Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι η σοβαρότερη επίπτωση στην ποιότητα της ατμόσφαιρας από 

την κατασκευή του έργου, οφείλεται στην έκλυση σκόνης. Αυτή, εκτός της υποβάθμισης της ποιότητας 

ατμόσφαιρας έχει επίσης και αισθητικές αρνητικές επιπτώσεις (οπτική όχληση απ' τη θέα της 

εκλυόμενης σκόνης). 

Η σχετικά μεγάλη απόσταση του έργου από κατοικίες σε συνδυασμό με τις περιορισμένες 

κατασκευαστικές εργασίες, βοηθάει σημαντικά στην άμβλυνση των επιπτώσεων από τη σκόνη στην 

ποιότητα ατμόσφαιρας. Η δε αισθητική όχληση, και λόγω της σημαντικής  απόστασης, ουσιαστικά δεν 

υφίσταται. 

Η εκπεμπόμενη σκόνη αναμένεται να έχει τοπικό χαρακτήρα και περιορισμένη διάρκεια, και συνεπώς 

δεν αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της ευρύτερης 

περιοχής.  

9.2.9.2 ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ 

Τα καυσαέρια οφείλονται στα οχήματα και μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά υλικών 

και τις εργασίες κατασκευής και αποτελούνται κυρίως από:  

- άζωτο  (N2), 

- οξυγόνο (Ο2),  

- διοξείδιο του άνθρακα (CO2), υδρατμούς (Η2Ο),  

- άκαυστους υδρογονάνθρακες  

- οξείδια του αζώτου(ΝΟ, ΝΟ2).    

- διοξειδίου του θείου (SO2). 

- Απ’ αυτά σχετικά αδρανή (μη τοξικά) είναι τα Ν2, Ο2,  Η2Ο και CO2,  

ενώ τα ΝΟ, ΝΟ2, CO, SO2 και οι άκαυστοι υδρογονάνθρακες, είναι αυτά που κυρίως προκαλούν 

αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

Οι εκπομπές καυσαερίου από τα οχήματα και μηχανήματα έργου, δεδομένου ότι δε θα λειτουργούν 

ταυτόχρονα και ότι θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας, αναμένεται μικρή και η επίδρασή τους στην 

ποιότητα της ατμόσφαιρας εκτιμάται αμελητέα.  

Αντίστοιχα μικρές έως και αμελητέες αναμένονται οι επιπτώσεις από τα εκτελούμενα δρομολόγια 

δεδομένου του μεγέθους του έργου, το οποίο δεν θα απαιτεί σημαντική αύξηση των δρομολογίων (σε 

σχέση με το υπάρχον καθεστώς) και την όδευσή τους μακριά από πυκνοκατοικημένες περιοχές. 

9.2.10 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Το νομοθετικό πλαίσιο για την ηχορύπανση που προέρχεται από μηχανολογικές εγκαταστάσεις, 

εξαρτώμενες από τον χαρακτήρα της περιοχής, καθορίζεται από το προεδρικό διάταγμα Π.Δ. 

1180/293A/1981.  
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ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ 
ΘΟΡΥΒΟΥ dB(A) 

Νομοθετημένες βιομηχανικές περιοχές 70 

Περιοχές με επικρατέστερο στοιχείο το βιομηχανικό 65 

Περιοχές που επικρατεί εξίσου το βιομηχανικό και 
αστικό στοιχείο 

55 

Περιοχές αστικές 50 

Όσον αφορά τις οριακές στάθμες θορύβου των εκσκαφέων – φορτωτών, των προωθητών γαιών και 

άλλων χωματουργικών μηχανημάτων καθορίζονται στην Υ.Α. 765/ΦΕΚ 81/12-2-1991 και δίνονται στον 

πίνακα που ακολουθεί: 

ΚΑΘΑΡΗ ΕΓΚ. ΙΣΧΥΣ (KW) 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ 

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ dB(A) 

≤ 70 106 

> 70  και ≤ 160 108 

> 60  και ≤ 350 108 

Για εκσκαφείς - φορτωτές 112 

Για άλλα χωματουργικά μηχανήματα 113 

> 350 118 

Οι κύριες επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρει η έκθεση σε εξαιρετικά υψηλούς θορύβους είναι οι 

ακόλουθες: 

• Αίσθηση του επιπέδου του θορύβου στον περιβάλλοντα χώρο, 

• Δυσκολία επικοινωνίας κατά τη διάρκεια συνομιλίας, 

• Μείωση της παραγωγικότητας στην εργασία (ιδιαίτερα της εργασίας που απαιτεί ήσυχο 

περιβάλλον), 

• Υποβάθμιση του ακουστικού περιβάλλοντος σε χώρους που χρησιμοποιούνται για αναψυχή. 

Χρόνιες εκθέσεις σε υψηλές στάθμες θορύβου είναι δυνατό να έχουν επιπτώσεις στην ψυχική υγεία του 

ανθρώπου. Μία εξαιρετικά αυξημένη στάθμη θορύβου είναι δυνατό να προκαλέσει μόνιμη ή παροδική 

βλάβη στα ακουστικά όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. 

Γενικά, ο θόρυβος κατά τις εργασίες κατασκευής και κατά την λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών 

εγκαταστάσεων, είναι δυνατό να περιγραφεί με δύο τρόπους: βάσει του επιπέδου ακουστικής πίεσης 

(pa) καθώς και μέσω του ισοδύναμου επιπέδου ακουστικής πίεσης (aeq). 

Το πρώτο μέγεθος αναφέρεται στη στάθμη θορύβου που δύναται να προκαλέσουν μία ή περισσότερες 

πηγές θορύβου σε μια δεδομένη στιγμή, ενώ το δεύτερο μέγεθος αναφέρεται στην συνεχή στάθμη 

θορύβου που προκαλεί την ίδια ακουστική ενέργεια με μία ή περισσότερες πηγές θορύβου οι οποίες 

λειτουργούν συνέχεια ή διακεκομμένα σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Και τα δύο μεγέθη δύναται 

να περιγράψουν ικανοποιητικά την στάθμη θορύβου που εκπέμπεται σε μια περιοχή. 
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Η ακριβής εκτίμηση του εκπεμπόμενου θορύβου, κατά την κατασκευή της δραστηριότητας, απαιτεί τη 

γνώση του είδους και του τύπου των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν καθώς επίσης και του 

χρονοδιαγράμματος λειτουργίας αυτών. Θεωρώντας ότι η σύνθεση του είδους των μηχανημάτων θα 

είναι εκείνη η οποία παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί, είναι δυνατόν να εκτιμηθεί η ισοδύναμη 

στάθμη θορύβου σε απόσταση 50m και 100m από την περιοχή λειτουργίας των μηχανημάτων. Η 

εκτίμηση γίνεται βάσει της Βρετανικής μεθοδολογίας (BS 5228, Noise and vibration control on 

construction and open sites, part 1). Οι παραδοχές που λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό είναι οι 

εξής: 

• Θεωρείται ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μείωσης του θορύβου μεταξύ των δεκτών και των πηγών 

εκπομπής του θορύβου 

• Το υπόβαθρο του θορύβου είναι μηδενικό 

• Η έκταση μεταξύ του δέκτη και των πηγών θορύβου αποτελεί έδαφος μη επενδυμένο με πλάκες 

ή σκυρόδεμα 

• Τίθεται σε λειτουργία το σύνολο των μηχανημάτων (δυσμενές σενάριο). Ο χρόνος συνολικής 

λειτουργίας κατά τη διάρκεια του 12ώρου εκτιμάται σε 8 ώρες. 

 
Ισοδύναμη στάθμη θορύβου σε απόσταση από την 

πηγή 

Πηγή θορύβου 10m 50m 100m 

Λειτουργία φορτηγού  81 66 58 

Φορτωτής 78 63 55 

Πίνακας 30: Εκτίμηση στάθμης του θορύβου από μηχανήματα που λειτουργούν εκτός του κτιρίου της 

δραστηριότητας (δυσμενές σενάριο - πηγή BS 5228, Noise and vibration control on construction and 

open sites, part 1)). 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η επιβάρυνση του ακουστικού περιβάλλοντος στην άμεση 

περιοχή της δραστηριότητας θα είναι μέση ενώ σε απόσταση 100 m η όχληση θα είναι μικρή και το 

επίπεδο θορύβου εντός των ορίων που καθορίζει το Π.Δ. 1180/81. Σημειώνεται ότι στον παραπάνω 

πίνακα εκτιμάται η εκπομπή θορύβου υπό δυσμενές σενάριο. 

Κατά την διάρκεια κατασκευής (εργασίες διαμόρφωσης) της εγκατάστασης, η χρήση μηχανημάτων και 

του λοιπού εξοπλισμού αναμένεται να έχουν ως συνέπεια την αύξηση του επιπέδου θορύβου στην 

άμεση περιοχή του έργου. Οι επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον θα είναι μικρής κλίμακας και μόνο 

κατά τις περιόδους (μικρές σε διάρκεια) που θα λάβουν χώρα οι εργασίες κατασκευής και διαμόρφωσης 

του χώρου. 
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Οι αρνητικές επιπτώσεις από το θόρυβο χαρακτηρίζονται περιορισμένες λόγω της θέσης του έργου και 

του ότι δεν υπάρχουν ανθρώπινες δραστηριότητες στην περιοχή, καθώς και από το δύναται να ληφθούν 

μέτρα μείωσης του εκπεμπόμενου θορύβου. 

9.2.11 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 

Δεν αναμένονται επιπτώσεις σχετικά με την εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας κατά τη φάση 

κατασκευής. 

9.2.12 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥ ΥΔΑΤΙΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

Κατά τη φάση των κατασκευαστικών εργασιών θα χρησιμοποιηθεί μικρή ποσότητα νερού, για τις 

ανάγκες των εργασιών διαμόρφωσης και για να ψεκάζεται (διαβρέχεται), όταν απαιτείται, το γήπεδο. 

Επίσης λόγω των μικρών εργασιών διαμόρφωσης δεν είναι δυνατόν να παρατηρηθεί επιβάρυνση των 

ποιοτικών χαρακτηριστικών των επιφανειακών νερών της άμεσης περιοχής. 

9.2.13 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 

ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 

Το μέγεθος και το είδος της εν λόγω δραστηριότητας εκτιμάται ότι δεν δύναται να προκαλέσει μεγάλου 

μεγέθους ατυχήματα και καταστροφές κατά τη φάση κατασκευής.  

9.3 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

9.3.1 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ – ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης δεν θα υπάρξουν οποιασδήποτε μορφής αλλαγές στο κλίμα ή 

στις κινήσεις του αέρα, ούτε τοπικά αλλά ούτε και σε μεγαλύτερη έκταση λόγω της φύσεως και του 

μεγέθους της δραστηριότητας. Πιο συγκεκριμένα, θεωρείται οι αέριες εκπομπές στο περιβάλλον από 

την δραστηριότητα δεν είναι εφικτό να προκαλέσουν αλλαγές στα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της 

περιοχής καθώς αφενός το μέγεθος της μονάδας είναι μικρό και αφετέρου οι αέριες εκπομπές θα είναι 

συμβατές με τα όρια που τίθενται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 

9.3.2 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ – ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ο βαθμός αλλοίωσης ενός τοπίου εξαρτάται καταρχήν από το βαθμό ευαισθησίας και της τρωτότητάς 

του, που υποδηλώνεται σύμφωνα με αξιολόγηση των χαρακτηριστικών του κάθε τοπίου, και από το 

μέγεθος και τα χαρακτηριστικά της επέμβασης που προκαλείται σε αυτό. Όσο πιο ενδιαφέρον από 

αισθητικής άποψης είναι ένα τοπίο, τόσο πιο ευαίσθητο είναι στις αλλοιώσεις και επεμβάσεις.  

Σημαντική άλλωστε παράμετρος και από πλευράς αισθητικής αλλά και οικολογικής σημασίας αποτελεί 

η βλάστηση και η κάλυψη γης που πλαισιώνει το τοπίο και επηρεάζει την ελκυστικότητά του με μια 

σειρά στοιχείων. Επίσης, σημαντικός παράγοντας για την αξιολόγηση της διαταραχής σε ένα τοπίο είναι 

οι θέσεις παρατήρησης (κατοικημένες περιοχές, δρόμοι κ.ά.). 

Δεν αναμένονται μεταβολές στο τοπίο και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά, λόγω του μεγέθους του 

έργου και της φύσης των εργασιών που θα πραγματοποιούνται στην εγκατάσταση, καθώς και λόγω της 
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θέσης της εγκατάστασης σε περιοχή απομακρυσμένη από κατοικίες. Δεν αναμένεται επίσης η οπτική 

όχληση λόγω συγκέντρωσης αποβλήτων εντός της εγκατάστασης. Επίσης, δεν υπάρχουν κατοικίες 

πλησίον της εγκατάστασης του έργου. 

Όλες οι άλλες εργασίες θα γίνονται σε κλειστά συστήματα. Άρα δεν αναμένεται η οπτική όχληση λόγω 

συγκέντρωσης αποβλήτων εντός της εγκατάστασης. Επίσης, δεν υπάρχουν κατοικίες πλησίον της 

εγκατάστασης του έργου παρά μόνο σε μεγάλη απόσταση και χωρίς οπτική επαφή με τη μονάδα.  

Επιπλέον, η διαμόρφωση του υπαίθριου χώρου αλλά και οι φυτεύσεις πρασίνου και οι υπόλοιπες 

εργασίες συντήρησης θα μετατρέψει το χώρο σε μία καλαίσθητη μονάδα. 

9.3.3 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ-ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ-ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Πιο συγκεκριμένα, το έργο λόγω της φύσης του, του είδους του και της χρήσης του δεν δύναται με την 

λειτουργία του να προκαλέσει επιπτώσεις που αφορούν: α) στην αλλοίωση, κατάτμηση της εξωτερικής 

επιφάνειας των πετρωμάτων β) σε πιθανή καταστροφή ειδικών γεωλογικών χαρακτηριστικών, όπως 

π.χ. πηγών, σπηλαίων κ.λπ. και γ) σε πιθανή εμφάνιση γεωλογικών φαινομένων ειδικής 

σπουδαιότητας, όπως ασταθείς καταστάσεις, καθιζήσεις, κατολισθήσεις κ.λπ.  

Συνεπώς κατά την λειτουργία του υπό μελέτη έργου δεν θα υπάρξουν οποιασδήποτε μορφής αλλαγές 

στα γεωλογικά και τεκτονικά χαρακτηριστικά της περιοχής, ούτε τοπικά αλλά ούτε και σε μεγαλύτερη 

έκταση λόγω της φύσεως και του μεγέθους της δραστηριότητας. 

Όσον αφορά στα χαρακτηριστικά του εδάφους στην περιοχή της δραστηριότητας, δεν αναμένεται η 

επιβάρυνση αυτών καθώς όλες οι διεργασίες θα πραγματοποιούνται σε ειδικό δάπεδο και έτσι δεν θα 

υπάρχει επαφή με το έδαφος. 

Τα στερεά απόβλητα που παράγονται στο πλαίσιο του έργου θα διαχειρίζονται με ορθές πρακτικές 

(αδιαπέραστα δάπεδα, κλειστά και στεγανά μέσα αποθήκευσης, στεγασμένοι χώροι, κλπ) για την 

αποφυγή της υποβάθμισης του εδαφικού περιβάλλοντος. 

Στερεά απορρίμματα αστικού τύπου που θα παράγονται από τα γραφεία και τα αποδυτήρια των 

εργαζομένων αναμένονται μικρής ποσότητας και θα τυγχάνουν διαχείρισης από το δίκτυο του Δήμου. 

9.3.4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Οι επιπτώσεις που αναμένονται κατά τη φάση λειτουργίας της εγκατάστασης δεν αναμένονται 

σημαντικές, δεδομένης της φύσης και του μεγέθους της δραστηριότητας.  

Αντίθετα, η υλοποίηση της δραστηριότητας αναμένεται να επιδράσει θετικά στο φυσικό περιβάλλον της 

περιοχής δεδομένου ότι σε πρώτη φάση θα περιορίσει την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων στα 

οικοσυστήματα και θα επιμηκύνει το χρονικό διάστημα στο οποίο θα μπορούν να λειτουργήσουν οι 

υφιστάμενοι χώροι διάθεσης των αποβλήτων (ΧΥΤΑ). 

Δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις στα οικοσυστήματα κατά τη φάση λειτουργίας του έργου. Η 

θέση του έργου βρίσκεται εκτός προστατευόμενης περιοχής δικτύου NATURA 2000 και δεν διαθέτει 
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σπάνια ή υπό εξαφάνιση χλωρίδα. Ούτε η πανίδα της περιοχής μελέτης παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον. Σε κάθε περίπτωση δεν αναμένονται σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη χλωρίδα και 

στην πανίδα της περιοχής, στη φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου.  

9.3.5 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

9.3.5.1 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 

Δεν αναμένεται καμία επίπτωση στον χωροταξιακό σχεδιασμό ή της χρήσης γης, αφού η δραστηριότητα 

είναι σύμφωνη με τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης στην περιοχή. 

Το έργο δεν έρχεται σε σύγκρουση ή αντίθεση με οποιαδήποτε από τις θεσμοθετημένες χωροταξικές 

ρυθμίσεις που έχουν αναφερθεί και αναλυθεί σε προηγούμενα κεφάλαια της μελέτης. Σε ότι αφορά στο 

δομημένο περιβάλλον, η θέση του έργου βρίσκεται σε οργανωμένη βιομηχανική περιοχή (Α’ ΒΙΠΕ 

Βόλου). Επίσης, το έργο βρίσκεται εκτός περιοχής αρχαιολογικής προστασίας, εκτός δασών, 

αναδασωτέων ή δασικών εκτάσεων και εκτός άλλων θεσμοθετημένων χρήσεων γης ή ενδεχόμενων 

τροποποιήσεων των χρήσεων γης της περιοχής. 

9.3.5.2 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Κατά την φάση εγκατάστασης του εξοπλισμού και κατά την λειτουργία του δεν αναμένεται καμία 

επίπτωση αφού η εγκατάσταση δεν βρίσκεται σε περιοχή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.  Δεν υπάρχουν 

μνημεία που να παρουσιάζουν αρχαιολογικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον, στην περιοχή του έργου. 

Συνεπώς, δεν υπάρχουν επιπτώσεις στο ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής 

εγκατάστασης της παρούσας μονάδας. Σημειώνεται δε, πως η μονάδα δεν είναι εγκατεστημένη σε 

αρχαιολογική ζώνη ή σε περιοχή ιδιαίτερου ιστορικού ή πολιτιστικού κάλλους. 

9.3.6 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Αναμένονται σημαντικές θετικές επιπτώσεις στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον λόγω της βελτίωσης 

της διαχείρισης - αξιοποίησης αποβλήτων και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. 

Η λειτουργία του έργου με την υλοποίηση της προτεινόμενης επένδυσης δεν θα προκαλέσει ουδεμία 

επιβάρυνση στα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης. Αντιθέτως, οι 

επιπτώσεις αναμένονται να είναι ιδιαίτερα θετικές και συνοψίζονται στις παρακάτω 

❑ Αύξηση απασχόλησης στην ευρύτερη περιοχή μελέτης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

❑ Συμβολή στην αύξηση του περιφερειακού και εθνικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. 

❑ Ώθηση στην ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια της βιομηχανίας της χώρας. 

❑ Συμβολή στην τόνωση του κλάδου του δευτερογενούς τομέα 

Από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω προκύπτει ότι η παρούσα μονάδα θα αποτελέσει μια πηγή 

περιφερειακής ανάπτυξης στην περιοχή μελέτης, με κοινωνικοοικονομικά οφέλη. 
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9.3.7 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Το προτεινόμενο έργο δεν αναμένεται να επιφέρει αλλαγές στον ανθρώπινο πληθυσμό και κατά 

συνέπεια δεν αναμένεται καμία αλλαγή εξαιτίας του στο δομημένο περιβάλλον της ευρύτερη περιοχής.  

Επίσης, δεν θα δημιουργηθούν σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, κατά την 

λειτουργία του έργου, διότι οι κυκλοφοριακές απαιτήσεις θα είναι περιορισμένες και τα δρομολόγια θα 

πραγματοποιούνται με τον βέλτιστο για την οδική κυκλοφορία τρόπο.  

9.3.8 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΘΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Στην εγκατάσταση η ευρύτερη περιοχή καλύπτεται από βιομηχανικές – βιοτεχνικές εγκαταστάσεις. Ο 

οικιστικός ιστός βρίσκεται σχετικά σε μεγάλη απόσταση από την εγκατάσταση συνεπώς εκτιμώνται ότι 

δεν υφίστανται έντονες πιέσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής κατά τη φάση λειτουργίας. 

9.3.9 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Στη φάση λειτουργίας της υπόψη εγκατάστασης οι οχλήσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον θα 

οφείλονται στην εκπομπή ρύπων από την κυκλοφορία και τη λειτουργία οχημάτων μεταφοράς και 

μηχανημάτων που σχετίζονται με την μεταφορά μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων προς και από την 

εγκατάσταση καθώς επίσης και από την εκπομπή σωματιδίων λόγω της εκφόρτωσης των 

εισερχόμενων αποβλήτων και υλικών. 

Ρύπανση από προϊόντα καύσης των κινητήρων των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων θα υπάρχει 

αλλά δεν αναμένεται να είναι αξιόλογη λόγω των μικρών ποσοτήτων εκπομπών που θα προέρχονται 

από περιορισμένο αριθμό οχημάτων και μηχανημάτων σε σχέση με την έκταση της περιοχής του έργου 

και το καθεστώς χρήσης αυτής.  

Για τον περιορισμό της εκπομπής καυσαερίων στην ατμόσφαιρα από τις εργασίες της δραστηριότητας, 

προτείνεται η ρύθμιση και η επιμελής συντήρηση των κινητήρων των οχημάτων μεταφοράς και των 

μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και η χρήση καυσίμων υψηλών προδιαγραφών. 

Επίσης, απαιτείται η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τις εκπομπές καυσαερίων 

μηχανημάτων και οχημάτων μεταφοράς των εργοταξίων. Οι βασικές σχετικές κανονιστικές διατάξεις 

είναι οι ακόλουθες: 

i. ΥΑ 37353/2375 (ΦΕΚ 543/Β/18.04.2007), «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις 

διατάξεις της Οδηγίας 2005/553/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης 

Σεπτεμβρίου 2005 "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που 

πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων και σωματιδιακών ρύπων από τους κινητήρες 

ανάφλεξης με συμπίεση που χρησιμοποιούνται σε οχήματα, καθώς και κατά των εκπομπών αερίων 

ρύπων από κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο ή υγραέριο και 

χρησιμοποιούνται σε οχήματα", καθώς και των Οδηγιών 2005/78/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης 

Νοεμβρίου 2005 που τροποποιεί τα παραρτήματα Ι, II, III, IV και "V" της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και 
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2006/51/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2006 που τροποποιεί το παράρτημα Ι της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και το 

παράρτημα IV της Οδηγίας 2005/78/ΕΚ.» 

ii. ΥΑ 13736/85 (ΦΕΚ 304/Β/20.5.85), μέτρα κατά εκπομπών αερίων από πετρελαιοκινητήρες 

προοριζόμενους για την προώθηση οχημάτων. 

iii. ΥΑ 8243/1113/91 (ΦΕΚ 138/Β/91), καθορισμός μέτρων και μεθόδων για την πρόληψη και 

μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου. 

Αν τηρηθούν τα παραπάνω, οι συγκεντρώσεις των κύριων αερίων ρύπων δεν αναμένεται να υπερβούν 

τα όρια που έχουν καθοριστεί από την Ελληνική νομοθεσία (Απόφαση Η.Π. 14122/549/Ε.103 – ΦΕΚ 

488/B/2011 «Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις 

της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την 

Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης 

Μαΐου 2008», για διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του αζώτου, ΑΣ10, ΑΣ2,5, μόλυβδος, βενζόλιο και 

μονοξείδιο του άνθρακα). 

Από τη λειτουργία της δραστηριότητας αποθήκευσης αποβλήτων, ο κύριος αέριος ρύπος που 

αναμένεται είναι η εκπομπή αιωρούμενων σωματιδίων. Θα χρησιμοποιείται ειδικός εξοπλισμός για την 

κατακράτηση αιωρούμενων σωματιδίων. Πιο συγκεκριμένα για την ελαχιστοποίηση των αιωρούμενων 

σωματιδίων προβλέπεται διαχωριστής αέρα και φιλτρομονάδα επεξεργασίας αέρα σφαιρόμυλου. 

Από την λειτουργίας της δραστηριότητας επεξεργασίας θειικού σιδήρου να αναφερθεί ότι για την 

ελαχιστοποίηση των αιωρούμενων σωματιδίων προβλέπονται τα κάτωθι: 

• Κόσκινα κλειστού κυκλώματος 

• Διάταξη φίλτρου αποκονίωσης και βαλβίδα ασφαλείας στο σιλό αποθήκευσης 

• Ειδικά κλειστά φορτηγά φόρτωσης υλικού 

• Παραλαβή υλικού με κλειστή αεραντλία αναρόφησης η οποία είναι εγκατεστημένη στα φορτηγά 

• Ύπαρξη φίλτρου συγκράτησης σκόνης (NEDERMAN FLEX PAK 1000) στη διάταξη 

τροφοδοσίας μεταφορικού κοχλία εισαγωγής πρώτης ύλης. 

• Φίλτρο συγκράτησης σκόνης εκτόνωσης πλήρωσης φορτηγών 

Η σκόνη από τα φίλτρα αποκονίωσης συλλέγεται και αποθηκεύεται προσωρινά εντός μεταλλικών 

δοχείων καλά κλεισμένων (καπάκι ασφαλισμένο), τοποθετημένα σε ξυλοπακέτα και τυλιγμένα με 

stretch film σε προκαθορισμένο χώρο της εγκατάστασης μέχρι να παραδοθεί σε εγκαταστάσεις 

περαιτέρω διαχείρισης. 

Συνεπώς με την τήρηση των άνωθεν διατάξεων ελαχιστοποιείται πλήρως η εκπομπή αιωρούμενων 

σωματιδίων. 
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9.3.10 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Οι κύριες επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρει η έκθεση σε εξαιρετικά υψηλούς θορύβους είναι οι 

ακόλουθες: 

• Αίσθηση του επιπέδου του θορύβου στον περιβάλλοντα χώρο, 

• Δυσκολία επικοινωνίας κατά τη διάρκεια συνομιλίας, 

• Μείωση της παραγωγικότητας στην εργασία (ιδιαίτερα της εργασίας που απαιτεί ήσυχο 

περιβάλλον), 

• Υποβάθμιση του ακουστικού περιβάλλοντος σε χώρους που χρησιμοποιούνται για αναψυχή. 

Χρόνιες εκθέσεις σε υψηλές στάθμες θορύβου είναι δυνατό να έχουν επιπτώσεις στην ψυχική υγεία του 

ανθρώπου. Μία εξαιρετικά αυξημένη στάθμη θορύβου είναι δυνατό να προκαλέσει μόνιμη ή παροδική 

βλάβη στα ακουστικά όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. 

Γενικά, ο θόρυβος κατά την λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και 

κατασκευαστικών εργασιών είναι δυνατό να περιγραφεί με δύο τρόπους: βάσει του επιπέδου 

ακουστικής πίεσης (pa) καθώς και μέσω του ισοδύναμου επιπέδου ακουστικής πίεσης (aeq). 

Το πρώτο μέγεθος αναφέρεται στη στάθμη θορύβου που δύναται να προκαλέσουν μία ή περισσότερες 

πηγές θορύβου σε μια δεδομένη στιγμή, ενώ το δεύτερο μέγεθος αναφέρεται στην συνεχή στάθμη 

θορύβου που προκαλεί την ίδια ακουστική ενέργεια με μία ή περισσότερες πηγές θορύβου οι οποίες 

λειτουργούν συνέχεια ή διακεκομμένα σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Και τα δύο μεγέθη δύναται 

να περιγράψουν ικανοποιητικά την στάθμη θορύβου που εκπέμπεται σε μια περιοχή. 

Ο θόρυβος πού αναμένεται να εκπέμπεται κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εγκατάστασης οφείλεται 

κυρίως στην κυκλοφορία οχημάτων μεταφοράς και στη λειτουργία μηχανημάτων.  

Κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας αναμένεται μεγάλη αυξομείωση του επιπέδου θορύβου λόγω 

της διαφορετικής φύσης των λειτουργούντων μηχανημάτων και του απαιτούμενου χρόνου λειτουργίας. 

Σημειώνεται, όμως, ότι το σημαντικό μέρος του εξοπλισμού της δραστηριότητας θα βρίσκεται σε 

κλειστούς χώρους με συνέπεια το σημαντικό περιορισμό της εκπομπής θορύβου στην παρακείμενη 

περιοχή. Σημαντικότερη εκτιμάται ότι θα είναι η επιβάρυνση από την λειτουργία μηχανημάτων - 

οχημάτων εκτός του κτιρίου (φορτηγά-οχήματα που μεταφέρουν τα απόβλητα και πιθανόν κάποιος 

φορτωτής). 

Η ακριβής εκτίμηση του εκπεμπόμενου θορύβου, κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας, απαιτεί τη 

γνώση της κατασκευής, του είδους και του τύπου των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν καθώς 

επίσης και του χρονοδιαγράμματος λειτουργίας αυτών. Θεωρώντας ότι η σύνθεση του είδους των 

μηχανημάτων θα είναι εκείνη η οποία παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί, είναι δυνατόν να 

εκτιμηθεί η ισοδύναμη στάθμη θορύβου σε απόσταση 50m και 100m από την περιοχή λειτουργίας των 

μηχανημάτων. Η εκτίμηση γίνεται βάσει της Βρετανικής μεθοδολογίας (BS 5228, Noise and vibration 
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control on construction and open sites, part 1). Οι παραδοχές που λαμβάνονται υπόψη στον 

υπολογισμό είναι οι εξής: 

• Θεωρείται ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μείωσης του θορύβου μεταξύ των δεκτών και των πηγών 

εκπομπής του θορύβου 

• Το υπόβαθρο του θορύβου είναι μηδενικό 

• Η έκταση μεταξύ του δέκτη και των πηγών θορύβου αποτελεί έδαφος μη επενδυμένο με πλάκες 

ή σκυρόδεμα 

• Τίθεται σε λειτουργία το σύνολο των μηχανημάτων (δυσμενές σενάριο). Ο χρόνος συνολικής 

λειτουργίας κατά τη διάρκεια του 12ώρου εκτιμάται σε 8 ώρες. 

 Ισοδύναμη στάθμη θορύβου 

Πηγή θορύβου 
Ισοδύναμη στάθμη μετρημένη 

στα 10m* 
Σε 50m Σε100m 

Λειτουργία 
φορτηγού 

81 66 58 

Φορτωτής 78 63 55 

Πίνακας 31 Εκτίμηση στάθμης του θορύβου από μηχανήματα που λειτουργούν εκτός του κτιρίου της 

δραστηριότητας (δυσμενές σενάριο - πηγή BS 5228, Noise and vibration control on construction and 

open sites, part 1)) 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η επιβάρυνση του ακουστικού περιβάλλοντος στην άμεση 

περιοχή της δραστηριότητας θα είναι μέση ενώ σε απόσταση 50 m η όχληση θα είναι μικρή και το 

επίπεδο θορύβου εντός των ορίων που καθορίζει το Π.Δ. 1180/81. Οι αρνητικές επιπτώσεις από το 

θόρυβο χαρακτηρίζονται περιορισμένες καθώς και μερικώς αντιμετωπίσιμες δεδομένου ότι δύναται να 

ληφθούν μέτρα μείωσης του εκπεμπόμενου θορύβου. Σημειώνεται ότι στον παραπάνω πίνακα 

εκτιμάται η εκπομπή θορύβου υπό δυσμενές σενάριο, ενώ, επιπλέον, η χρήση μηχανημάτων εντός της 

εγκατάστασης θα είναι περιορισμένη.  

Άλλωστε, για την ελαχιστοποίηση των προκαλούμενων επιπτώσεων από το θόρυβο προτείνονται: 

• Οι κινήσεις των οχημάτων μεταφοράς τα οποία θα εξυπηρετούν την εγκατάσταση, μέσα από 

κατοικημένες περιοχές, να διακόπτονται κατά την διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας και 

ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες.  

• Τακτικός έλεγχος συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού της εγκατάστασης. 

• Να τηρούνται τα όρια ηχητικής εκπομπής που αναφέρονται στην Υ.Α. 56206/1613/ΦΕΚ 570 

Β/86 περί Προσδιορισμού της ηχητικής εκπομπής των μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου 

σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ, 85/405/ΕΟΚ καθώς και οι Υ.Α. 

69001/1921/ΦΕΚ 751 Β/86 και Α5/2375/ΦΕΚ Β/898/88 περί  Έγκρισης τύπου ΕΟΚ για οριακές 

τιμές στάθμης θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και περί χρήσης 

κατασιγασμένων αεροσφυρών αντίστοιχα. 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

GEON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΚΕ   Σελίδα 154 

 

• Τα θορυβογόνα παραγωγικά και βοηθητικά μηχανήματα επίσης,  θα εδράζονται καταλλήλως 

για τον περιορισμό των επιπέδων θορύβου στους παραγωγικούς χώρους. Τα μηχανήματα που 

θα χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια της λειτουργίας θα διαθέτουν όλες τις κατά το νόμο 

πιστοποιήσεις και άδειες και θα λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 37393/2028/2003 

(ΦΕΚ 1418 Β), ‘Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς 

χρήση σε εξωτερικούς χώρους’, όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ ΗΠ 9272/471/2007 (ΦΕΚ 

286 Β) και φέρουν σήμανση CE, όπου να αναγράφεται η εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος. 

Όλος ο μηχανολογικός εξοπλισμός της εταιρείας θα βρίσκεται σε κλειστά συστήματα και θα προβλεφθεί 

όπου απαιτείται διάταξη ηχομόνωσης για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων στη 

περίπτωση που ο θόρυβος από τη λειτουργία της εγκατάστασης υπερβαίνει τα θεσμοθετημένα όρια. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η επιβάρυνση του ακουστικού περιβάλλοντος στην άμεση περιοχή 

δεν θα είναι σημαντική ενώ σε απόσταση 100m η όχληση θα είναι μικρή και το επίπεδο θορύβου εντός 

των ορίων που καθορίζει το Π.Δ. 1180/81. Οι προκαλούμενες αρνητικές επιπτώσεις από το θόρυβο 

χαρακτηρίζονται περιορισμένες δεδομένου ότι η εγκατάσταση βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από την 

κοντινότερη εγκατάσταση ή κατοικία. 

Η περιοχή που περιβάλλει το έργο δεν περιλαμβάνει κατοικίες. Από τη λειτουργία της μονάδας δεν 

πρόκειται να δημιουργηθεί επιβάρυνση από θόρυβο εκτός των ορίων του γηπέδου. Στην περίπτωση 

που διαπιστωθεί υπέρβαση των θεσμοθετημένων ορίων θορύβου στο περιβάλλοντα χώρο θα 

τοποθετηθούν διατάξεις ηχομόνωσης για τον περιορισμό του. 

9.3.11 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 

Δεν αναμένονται επιπτώσεις σχετικά με την εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Γενικώς δεν 

υφίστανται πηγές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που να χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής στην υπό 

μελέτη μονάδα. Συνεπώς, τα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας κυμαίνονται πολύ χαμηλότερα 

από τα κατώτερα όρια ασφαλείας του πρότυπου ΕΛΟΤ/ΤΕ 75, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για την υγεία 

των εργαζομένων. 

9.3.12 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

Στη φάση λειτουργίας του υπό μελέτη έργου δεν αναμένονται ιδιαίτερα σημαντικές επιπτώσεις στους 

υδατικούς πόρους. Η κατανάλωση νερού αφορά κυρίως τις ανάγκες υγιεινής του προσωπικού και η 

τροφοδοσία θα πραγματοποιείται από το δίκτυο. 

Τα υγρά απόβλητα αφορούν λύματα λόγω της χρήσης των εγκαταστάσεων υγιεινής από το προσωπικό 

της μονάδας. Τα λύματα του προσωπικού, θα διαχειρίζονται στο δίκτυο λυμάτων της ΒΙΠΕ. 

Η χρήση λιπαντικών, ορυκτελαίων και υδραυλικών λαδιών πραγματοποιείται εντός κλειστού 

κυκλώματος (μηχανολογικός εξοπλισμός), οπότε δεν υφίσταται θέμα διάθεσής τους στο περιβάλλον 

κατά την χρήση. Μετά τη χρήση, δεν θα απορρίπτονται στο έδαφος ή στη θάλασσα, αλλά θα γίνεται 
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διαχείρισή τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 98012/2001/96 (ΦΕΚ 40 Β) και το Π.Δ. 

82/2004. 

Οι χώροι παραγωγικής διαδικασίας θα είναι καλυμμένοι με αδιαπέρατο δάπεδο. Άρα, δεν αναμένεται η 

ρύπανση των υπόγειων υδροφορέων εξαιτίας της κατείσδυσης υγρών αποβλήτων των χώρων.  

Τέλος θα πρέπει να τονιστεί ότι, η υλοποίηση του έργου αναμένεται να επιδράσει θετικά στους 

υδατικούς πόρους της ευρύτερης περιοχής δεδομένου ότι θα περιορίσει την ανεξέλεγκτη διάθεση 

αποβλήτων στο περιβάλλον.  

9.3.13 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 

ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 

Η δραστηριότητα του έργου δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ΥΑ Αριθμ. 172058/2016. 

Παρατάυτα, στην παρούσα εξετάζονται η αναμενόμενες επιπτώσεις που απορρέουν από την ευπάθεια 

του έργου σε ατυχήματα ή καταστροφές. 

Αντικείμενο του παρόντος κεφαλαίου αποτελεί η αξιολόγηση των πιθανών σημαντικών αρνητικών 

επιπτώσεων στο περιβάλλον από την ευπάθεια του προτεινόμενου έργου σε κινδύνους μεγάλων 

ατυχημάτων και / ή φυσικές καταστροφές. 

Η αξιολόγηση της ευπάθειας του προτεινόμενου έργου σε μείζονα ατυχήματα και φυσικές καταστροφές 

πραγματοποιείται μετά από αλλαγές στη νομοθεσία της ΕΕ. 

Η αναθεωρημένη οδηγία 2014/52/ΕΕ τέθηκε σε ισχύ την 16 Μαΐου 2017 όπως ενσωματώθηκε στην 

Ελληνική Νομοθεσία με την Υ.Α. Αριθμ. Οικ. 1915 (ΦΕΚ 304/Β/2018) και δηλώνει την ανάγκη να 

εκτιμηθούν οι «αναμενόμενες σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις» του έργου για το περιβάλλον που 

απορρέει από την ευπάθεια του έργου σε κινδύνους μεγάλων ατυχημάτων ή / και φυσικών 

καταστροφών που σχετίζονται με το έργο. 

Ο βασικός στόχος της αξιολόγησης είναι η διασφάλιση ότι λαμβάνονται κατάλληλα προληπτικά μέτρα 

επειδή τα υπό μελέτη έργα είναι ευάλωτα σε σοβαρά ατυχήματα ή / και φυσικές καταστροφές με 

σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

Γενικά περί αξιοπιστίας της λειτουργίας και κινδύνων ατυχημάτων 

Η εγκατάσταση δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ (IED) «περί βιομηχανικών 

εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010, όπως αυτή μεταφέρθηκε στο εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 

36060/1155/Ε.103 «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη 

πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε 

συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ». 

Παρά ταύτα, η εταιρία θα παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις για τη συνεχή βελτίωση των 

περιβαλλοντικών της επιδόσεων. Ειδικότερα, η υπό μελέτη μονάδα επιδιώκει να λειτουργεί κατά τρόπο 

ώστε: 
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✓ να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα προληπτικά αντιρρυπαντικά μέτρα 

✓ να μην προκαλείται καμία σημαντική ρύπανση στο περιβάλλον ως σύνολο 

✓ να αξιοποιούνται τα απόβλητα στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό 

✓ η ενέργεια να χρησιμοποιείται αποτελεσματικά και χωρίς σπατάλη 

✓ να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για να προλαμβάνονται τα ατυχήματα και να περιορίζονται 

οι συνέπειές τους 

✓ να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα κατά την οριστική παύση των δραστηριοτήτων ώστε να 

αποφεύγεται κάθε κίνδυνος ρύπανσης και ο χώρος της εκμετάλλευσης να επανέρχεται ως ένα 

βαθμό στη μορφή που είχε πριν την εγκατάσταση της βιομηχανικής μονάδας 

Επιπλέον, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η βιομηχανική μονάδα σκοπεύει μελλοντικά να εφαρμόζει 

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015. 

Επίσης, η μονάδα πριν την λειτουργία θα διαθέτει σε ισχύ Σχέδιο Ανταπόκρισης σε Καταστάσεις 

Έκτακτης Ανάγκης, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο σύστημα διαχείρισης της μονάδας που θα είναι 

σχεδιασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα των διεθνών προτύπων (πχ ISO 14001:2015). 

Περιγραφή, εκτίμηση και αξιολόγηση αναμενομένων κίνδυνων και συνεπειών. 

Βασικό σημείο για το εύρος και τη μεθοδολογία αυτής της εκτίμησης είναι ότι το υπό μελέτη έργο 

λειτουργεί σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα διεθνή πρότυπα. 

Ως εκ τούτου, τα μεγάλα ατυχήματα είναι πολύ απίθανο να συμβούν. Η μεθοδολογία προσέγγισης της 

ανάλυσης κινδύνου καλύπτει την αναγνώριση, την πιθανότητα και τη σπουδαιότητα μεγάλων 

ατυχημάτων ή / και φυσικών καταστροφών. 

Τα μεγάλα ατυχήματα ή οι φυσικές καταστροφές είναι κίνδυνοι που μπορούν να επηρεάσουν το 

προτεινόμενο έργο. Αυτά περιλαμβάνουν τα ατυχήματα κατά την κατασκευή και τη λειτουργία που 

προκαλούνται από λειτουργική βλάβη ή φυσικούς κινδύνους. 

Στην ακόλουθη εφαρμοζόμενη πρακτική περιλαμβάνεται η αξιολόγηση ορισμένων ατυχημάτων και 

καταστροφών, όπως τα περιστατικά ρύπανσης στο έδαφος και στα υδάτινα σώματα καθώς και 

αξιολόγηση των συμβάντων πλημμύρας. 

Στον ακόλουθο Πίνακα, καταγράφεται η αξιολόγηση της επικινδυνότητας που ενδέχεται να προκύψει 

από την εμφάνιση έκτακτων καταστάσεων. 

Η ταξινόμηση του επιπέδου εμφάνισης κινδύνου έχει πραγματοποιηθεί σε πέντε (5) επίπεδα με 

αξιολόγηση ως προς την πιθανότητα εμφάνισης του κινδύνου αλλά και της σπουδαιότητας του με βάση 

την επίδραση που έχει στην ανθρώπινη υγεία και στο φυσικό περιβάλλον. 
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α/α 
Επίπεδο 
Κινδύνου 

Τρόποι επίδρασης Περιγραφή ταξινόμησης 

1 Πολύ χαμηλό 

Ανθρώπινη υγεία, 
φυσικό περιβάλλον, 
υποδομές, κοινωνικό 
περιβάλλον 

− Μικρός αριθμός επηρεαζόμενων ανθρώπων με 
ελαφρύς τραυματισμούς με θεραπεία πρώτων 
βοηθειών. 

− Όχι ρύπανση,  

− Ελάχιστη τοπική διαταραχή των κοινωνικών 
υπηρεσιών  

2 Χαμηλό 

Ανθρώπινη υγεία, 
φυσικό περιβάλλον, 
υποδομές, κοινωνικό 
περιβάλλον 

− περιορισμένος αριθμός επηρεασμένων ατόμων: 
ελάχιστοι σοβαροί τραυματισμοί με προσκόμιση σε 
νοσοκομείο. 

− Τοπική απομάκρυνση ενός μικρού αριθμού 
ανθρώπων για λίγη ώρα 

− Απλή ρύπανση, τοπική επίδραση μικρής διάρκειας 

− Φυσιολογική κοινωνική λειτουργικότητα με μερικές 
ταλαιπωρίες. 

3 Μέσο 

Ανθρώπινη υγεία, 
φυσικό περιβάλλον, 
υποδομές, κοινωνικό 
περιβάλλον 

− Σημαντικός αριθμός επηρεασμένων ανθρώπων, με 
πολλαπλά δυστυχήματα  και εκτεταμένους 
τραυματισμού, σοβαρές προσκομίσεις σε νοσοκομείο. 

− Μεγάλος αριθμός απομακρυσμένων ανθρώπων για 
αρκετές ώρες.  

− Εξωτερικοί πόροι απαιτούνται για την προσωπική 
υποστήριξη.  

− Απλή ρύπανση, εξαπλωμένη επίδραση, εκτεταμένη 
διάρκεια. 

4 Υψηλό 

Ανθρώπινη υγεία, 
φυσικό περιβάλλον, 
υποδομές, κοινωνικό 
περιβάλλον 

− Από 5-50 δυστυχήματα πάνω από 100 σοβαρά 
τραυματισμένοι πάνω από 2.000 εκκενώσεις.  

− Βαριά ρύπανση τοπική επίδραση 

− Η λειτουργία της κοινωνικής υποδομής είναι άσχημη, 
ελάχιστες διαθέσιμες υπηρεσίες 

5 Πολύ υψηλό 

Ανθρώπινη υγεία, 
φυσικό περιβάλλον, 
υποδομές, κοινωνικό 
περιβάλλον 

− Μεγάλος αριθμός ανθρώπων επηρεασμένων με 
σημαντικό αριθμό δυστυχημάτων (>50), εκατοντάδες 
τραυματισμένοι  

− Πολύ βαριά ρύπανση, εξαπλωμένες επιδράσεις 
μεγάλης διάρκειας 

− Σοβαρές καταστροφές σε υποδομές προκαλώντας 
σημαντικές διαταραχές, ή απώλεια σημαντικών 
υπηρεσιών για παρατεταμένη περίοδο.  

− Κοινότητα ανίκανη να λειτουργήσει χωρίς σημαντική 
ενίσχυση. 

 

Στον παρακάτω συγκεντρωτικό πίνακα παρουσιάζεται η αξιολόγηση των κινδύνων. Το μέγιστο 

επίπεδου κινδύνου για το έργο  ταξινομείται  ως επίπεδο τρία (3) και αφορά τον κίνδυνο από πλημμύρα 

αλλά και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Μεσαίου επιπέδου (επίπεδο 2) αξιολογείται ο κίνδυνος από 

πυρκαγιά, σεισμούς και διαρροές υγρών λόγω ατυχημάτων ενώ τέλος ο κίνδυνος από καθιζήσεις  

θεωρείται χαμηλός (επίπεδο 1).
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α/α Δυνητικοί κίνδυνοι Πιθανή Αιτία Επιπτώσεις 
Επίπεδο 
κινδύνου 

1 Πυρκαγιά 

− Αστοχία κατά την 
παραγωγική διαδικασία 
των γειτονικών 
βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων  

− Σύγκρουση οχημάτων 
στις γειτνιάζουσες οδούς 

− Πυρκαγιά από βλάβη των 
αγωγών υψηλής τάσης σε 
συνδυασμό με την 
βλάστηση 

− Τρομοκρατική ενέργεια – 
δολιοφθορά 

− Έκλυση επικινδύνων αερίων καύσης  

− Ρύπανση εδάφους από υπολείμματα 
καύσης και από νερά πυρόσβεσης  

− Υλικές ζημιές  

− Ανθρώπινη Υγεία 

− (τραυματισμός ή απώλεια ζωής) 

− Απώλεια δασικής έκτασης 

− Απώλεια ειδών χλωρίδας και πανίδας 

− Απώλεια γεωργική γης 

− Επιπτώσεις στο δομημένο 
Περιβάλλον 
Επιβάρυνση της ατμόσφαιρας 

2 

2 Πλημμύρα 

− Απουσία 
αντιπλημμυρικής 
προστασίας σε 
συνδυασμό με την 
εμφάνιση έντονων 
πλημμυρικών 
φαινομένων και ακραίας 
βροχόπτωσης 

− Ρύπανση εδάφους  

− Ρύπανση επιφανειακών υδάτων  

− Ρύπανση υπογείων υδάτων  

− Επιπτώσεις στο δομημένο 

− περιβάλλον 

− Ανθρώπινη Υγεία 

3 

3 Σεισμός 

− Σεισμικά επεισόδια που 
δεν καλύπτονται από την 
αντισεισμική προστασία 
των υποδομών 

− Ρύπανση εδάφους  

− Ανθρώπινη Υγεία 

− Ρύπανση επιφανειακών υδάτων  

− Ρύπανση υπογείων υδάτων  

− Επιπτώσεις στο δομημένο 
περιβάλλον/  

2 

4 
Ακραία καιρικά 
φαινόμενα 

− Μεγάλης έντασης άνεμοι 

− Εξαιρετικά ψηλά επίπεδα 
βροχής 

− Πολλές ηλεκτρικές 
εκκενώσεις  

− Πολύ ψηλές 
θερμοκρασίες 

− Πολύ χαμηλές 
θερμοκρασίες 

− Χαλαζόπτωση 

− Παγετός 

− Έκλυση αερίων στην ατμόσφαιρα  

− Ρύπανση εδάφους από υπολείμματα 
καύσης και από νερά πυρόσβεσης  

− Ρύπανση υπογείων υδάτων από τα 
νερά πυρόσβεσης  

− Ρύπανση εδάφους  

− Επιπτώσεις στο δομημένο 
περιβάλλον 

3 

5 Καθίζηση εδάφους 

− Συνοδό φαινόμενο (πχ 
σεισμού, έντονων 
βροχοπτώσεων) 

− Εδαφολογική αστοχία  

− Ρύπανση εδάφους  

− Ρύπανση επιφανειακών υδάτων  

− Ρύπανση υπογείων υδάτων  

− Επιπτώσεις στο δομημένο 
περιβάλλον 

1 

6 

Κατάλοιπα από τυχόν 
διαρροή υγρών (πχ 
καυσίμων/λιπαντικών/ 
κλπ) λόγω ατυχημάτων 

− Βλάβη εξοπλισμού 

− Ελλιπής συντήρηση 
εξοπλισμού 

− Σφάλμα εργαζομένων 

− Μη ορθή λειτουργία του 
εξοπλισμού εντός των 
προτιμώμενων 

προδιαγραφών του 
κατασκευαστή 

− Εκδήλωση σεισμικών 
γεγονότων 

− Ρύπανση εδάφους  

− Ρύπανση επιφανειακών υδάτων  
 

2 
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Κίνδυνος πλημμύρας 

Η περιοχή του έργου ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας (EL08). Για το εν λόγω Υδατικό 

Διαμέρισμα έχει εκδοθεί η υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41375/329 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 

2685/Β/2018). 

Η περιοχή του έργου ανήκει στη ζώνη Χαμηλή Ζώνη Λεκάνης χ. Ξηριά στο Βόλο & ρεμάτων ευρύτερης 

περιοχής Βόλου (GR08RAK0009).  

Το γήπεδο της εγκατάστασης βρίσκεται σε Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) 

χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνεται μέσα στη πλημμυρική ζώνη για Τ=50 έτη, Τ=100 έτη και Τ=000 έτη. 

και επίσης δεν υπάρχουν απαγορεύσεις και περιορισμοί των όρων έγκρισης στην περιοχή του έργου. 

Συνεπώς, από το χάρτη επικινδυνότητας (σε προηγούμενο κεφάλαιο) φαίνεται ότι η περιοχή που είναι 

εγκατεστημένη η μονάδα δεν εμφανίζει πολύ αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.  

Σεισμική επικινδυνότητα 

Από τα διαθέσιμα σεισμολογικά και γεωλογικά στοιχεία καθώς και από γνωστά γεωτεκτονικά μοντέλα 

στην ευρύτερη περιοχή) ασκούνται εφελκυστικές δυνάμεις με αποτέλεσμα ο φλοιός της Θεσσαλίας να 

επεκτείνεται (τεντώνεται) κατά τη διεύθυνση βορρά-νότου με ταχύτητα περίπου 1 εκατοστό το χρόνο (1 

cm/yr) (Παναγιωτόπουλος Δ. και Παπαζάχος Κ., ΑΠΘ, παρουσίαση στο 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο της 

Καρδίτσας, 2008, σχετικά με την «Ενεργό Τεκτονική της Θεσσαλίας και τη Σεισμικότητα της 

Καρδίτσας»). Συνέπεια της παραμόρφωσης αυτής είναι η διάρρηξη του φλοιού και η δημιουργία δύο 

συστημάτων ρηγμάτων τα οποία έχουν διευθύνσεις ανατολής-δύσης. Το ένα σύστημα με τα μεγαλύτερα 

ρήγματα βρίσκεται κατά μήκος της νότιας Θεσσαλίας και το άλλο κατά μήκος του Πηνειού ποταμού. Το 

μεγαλύτερο γνωστό ρήγμα της Θεσσαλίας είναι αυτό των Σοφάδων με μήκος περίπου 50 χιλιόμετρα. 

Στο σχήμα που ακολουθεί παριστάνονται οι τεκτονικές τάσεις (βέλη με δύο κατευθύνσεις) στη Θεσσαλία 

και τις γύρω περιοχές που έχουν προσδιορισθεί τόσο με σεισμολογικές μεθόδους όσο και με 

γεωλογικές-νεοτεκτονικές μεθόδους (Mountrakis et al., 2006). 
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Εικόνα 33: Εφελκυστικές τάσεις στην περιοχή 

Στη Περιφέρεια Θεσσαλίας υπάρχει σημαντική σεισμική δραστηριότητα στις νότιες ‐ ανατολικές 

περιοχές, όπως φαίνεται από τον χάρτη στον οποίο παρουσιάζονται οι σεισμοί που καταγράφηκαν στην 

Ελλάδα την περίοδο 1964 –2004 με Μ>4 (ISC, NOA). Τα διαφορετικά χρώματα αντιστοιχούν σε 

διαφορετικά εστιακά βάθη. Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης παρατηρείται συγκέντρωση σεισμικών 

συμβάντων, η πλειοψηφία των οποίων είναι μικρού εστιακού βάθους (μέχρι 40 km ‐ κόκκινο χρώμα). 

 

Εικόνα 34: Σεισμικότητα στην Ελλάδα 1964 ‐ 2004, M > 4 (Πηγή: Πανεπιστήμιο Αθηνών) 

Στον χάρτη παρουσιάζεται η κατανομή των επίκεντρων των μεγαλύτερων και καταστρεπτικότερων 

σεισμών του Ελληνικού χώρου την περίοδο 1900 – 2004. Παρατηρούμε ότι στην ευρύτερη περιοχή 

Περιοχή έργου 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

GEON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΚΕ  Σελίδα 161 

  

μελέτης έχουν καταγραφεί έξι μεγάλοι σεισμοί στο διάστημα αυτό, σε περιοχές όπως ο Βόλος, η Ζαγορά 

και η Καρδίτσα Συγκεκριμένα, οι σεισμοί που παρατηρήθηκαν στην περιοχή καθώς και τα ρήγματα που 

παρουσιάζονται εντός αυτής παρουσιάζονται στο Σχήμα που ακολουθεί (Παναγιωτόπουλος Δ. και 

Παπαζάχος Κ., ΑΠΘ, 2008). 

 

Εικόνα 35: Τα έντεκα ρήγματα της Θεσσαλίας και των γύρων περιοχών που έδωσαν ισχυρούς σεισμούς 

(Μ>6.0) κατά τους ιστορικούς χρόνους (Πηγή: Παναγιωτόπουλος Δ. και Παπαζάχος Κ., ΑΠΘ, 2008) 

Σύμφωνα με τα νέα σεισμολογικά δεδομένα, που οδήγησαν στην αναθεώρηση του σεισμικού χάρτη της 

Ελλάδος, η περιοχή μελέτης κατατάσσεται στη ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙ. 

Οι τιμές των σεισμικών επιταχύνσεων εδάφους εκτιμάται σύμφωνα με τα σεισμολογικά δεδομένα ότι 

έχουν πιθανότητα υπέρβασης 10% στα επόμενα 50 χρόνια. Σύμφωνα με τον Νέο Αντισεισμικό 

Κανονισμό, η περιοχή του έργου ανήκει στην ζώνη ΙΙ. Η εδαφική επιτάχυνση ανηγμένη στην επιτάχυνση 

βαρύτητας για τη ζώνη αυτή είναι α=0,24. Με βάση λοιπόν τα δεδομένα της ευρύτερης περιοχή εκτιμάται 

ο κίνδυνος από σεισμούς θεωρείται ως μέσος προς υψηλός για το έργου. 
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Πυρκαγιές 

Η περιοχή της εγκατάστασης του έργου δεν εμπίπτει σε δασική περιοχή αλλά σε περιοχή που 

κυριαρχούν οι βιομηχανικές χρήσεις, συνεπώς ο  κίνδυνος από δασική πυρκαγιά είναι γενικώς 

μειωμένος. Ωστόσο υπαρκτός είναι ο δυνητικός κίνδυνος από πυρκαγιές ανθρωπογενούς προέλευσης 

(πχ εμπρησμός, ατυχήματα από αποθήκες/γειτονικές μονάδες, κλπ). Ο κίνδυνος έναρξης μιας 

πυρκαγιάς ωστόσο διαφέρει από τον κίνδυνο εξάπλωσής της. Με δεδομένο λοιπόν ότι στην περιοχή 

των εγκαταστάσεων δεν υπάρχει πυκνή βλάστηση (δασικές εκτάσεις ή δάση υπάρχουν νότια και 

ανατολικά του έργου) παρά μόνο βιομηχανικές εγκαταστάσεις και δρόμοι  σε συνδυασμό με τα μέσα 

πυροπροστασίας των βιομηχανικών εγκαταστάσεων,  ο κίνδυνος εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς είναι 

δυνητικά μέσος προς χαμηλός. 

Ακραία καιρικά φαινόμενα 

Γενικά ως έντονα καιρικά φαινόμενα χαρακτηρίζονται τα μετεωρολογικά φαινόμενα στα οποία 

παρατηρούνται οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές των μετεωρολογικών παρατηρήσεων ή και σπάνιων 

μετεωρολογικών φαινομένων που συμβαίνουν σε μια περιοχή. 

Η έγκαιρη πρόβλεψη των καιρικών αλλαγών, είναι απαραίτητη τις περισσότερες φορές για λόγους 

προστασίας του ανθρώπινου πληθυσμού στην περιοχή καθώς και για τη λήψη μέτρων ασφαλείας και 

επιβίωσης. Τα μέτρα αυτά είναι αρκετά δαπανηρά και την αρμοδιότητα έχουν οι τοπικές συντονιστικές 

υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που συγκροτούνται από υπουργεία ή άλλες υπηρεσίες όπου κινητοποιούν 

διάφορα εκπαιδευμένα κλιμάκια με τα αντίστοιχα διαθέσιμα μέσα και υλικά ανά περίπτωση έντονου 

καιρικού φαινομένου. 

Κατηγορίες έντονων καιρικών φαινομένων είναι: οι έντονες καταιγίδες, οι κυκλώνες, οι σίφωνες, ισχυρές 

χιονοπτώσεις και χιονοθύελλες κλπ 

Αποτέλεσμα αυτών των καιρικών φαινομένων, όταν φθάνουν σε ακραία μορφή, είναι η εκδήλωση 

φυσικών καταστροφών σε διάφορες περιοχές του πλανήτη. Οι φυσικές καταστροφές προκαλούνται από 

πλημμύρες (λόγω ραγδαίων βροχοπτώσεων), κατολισθήσεις, θυελλώδεις ανέμους, πυρκαγιές (λόγω 

υψηλών θερμοκρασιών) κ.α.. Καταστροφές όμως ή ακόμη και θάνατοι προκαλούνται από ακραίες τιμές 

της θερμοκρασίας, είτε από υψηλές θερμοκρασίες (καύσωνας), είτε από δριμύ ψύχος. 

Βάσει των ανωτέρω, η κλιματική αλλαγή και η συχνότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων μπορούν 

μέσω δευτερογενούς φυσικών καταστροφών που προκαλούν (πχ πλημμύρες, πυρκαγιές, καταιγίδες) 

να αποτελέσουν δυνητικό κίνδυνο για την λειτουργία της εγκατάστασης. 

Καθίζηση εδάφους 

Από τα γεωλογικά και κλιματολογικά στοιχεία της περιοχής, δεν έχουν σημειωθεί φαινόμενα της 

διάβρωσης εδάφους, ώστε να προκληθούν καθιζήσεις με συνακόλουθες επιπτώσεις από διασπορά 

των αποβλήτων. Η περιοχή είναι ήπια χωρίς μορφολογικές εξάρσεις, συνεπώς ο κίνδυνος με 

κατολισθήσεις και καθιζήσεις εδαφών είναι πολύ χαμηλός. 
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Κατάλοιπα από τυχόν διαρροή υγρών (πχ καυσίμων/λιπαντικών κλπ) λόγω ατυχημάτων 

Πάντα σε όλες τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις υπάρχει ο κίνδυνος ατυχήματος όπου δυνητικά μπορεί 

να προκύψουν διαρροές π.χ. λιπαντικών, υγρών κλπ στο έδαφος. Ο εν λόγω κίνδυνος για την 

εγκατάσταση θεωρείται μικρός καθώς δεν υπάρχουν σημαντικές ποσότητες λιπαντικών κλπ εντός της 

εγκατάστασης πέρα αυτών που χρησιμοποιούνται για τις μικροσυντηρήσεις του εξοπλισμού. Τα 

προηγούμενα σε συνδυασμό με την ύπαρξη κατάλληλου στεγανού δαπέδου στο χώρο των εργασιών 

αλλά και το δίκτυο διαχείρισης ομβρίων της ΒΙΠΕ μειώνουν στο ελάχιστο τον κίνδυνο μεγάλης 

καταστροφής για την εν λόγω κατηγορία. 

Η εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει προηγηθεί μπορεί να περιλάβει και σχετική ανάλυση για τους 

πιθανούς κινδύνους που απορρέουν από ατυχήματα μεγάλης έκτασης στη μονάδα, λόγω της ύπαρξης 

επικίνδυνων ουσιών. Για το ζήτημα έχει διαμορφωθεί εθνικό και κοινοτικό επίπεδο το πλαίσιο για την 

αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων (ήτοι ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/17.2.2016) σε 

συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ). Η μονάδα δεν είναι ενταγμένη στο πεδίο της 

Απόφασης αριθ. 172058/2016 (οδηγία SEVESO III). 

Βάσει των ανωτέρω, εκτιμάται ότι το μέγεθος και το είδος της εν λόγω δραστηριότητας δεν δύναται να 

προκαλέσει μεγάλου μεγέθους ατυχήματα και καταστροφές.  
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9.3.14 ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

 

Ι. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

 

 

NAI 

 

ΙΣΩΣ 

 

ΟΧΙ 

1.  ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ – ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ – ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: 

• ασταθείς καταστάσεις εδάφους ή αλλαγές στη 

γεωλογική διάταξη των πετρωμάτων; 

   

• διασπάσεις, μετατοπίσεις, συμπιέσεις ή υπερκαλύψεις 

του επιφανειακού στρώματος του εδάφους;  

   

• αλλαγές στην τοπογραφία ή στα ανάγλυφα 

χαρακτηριστικά της επιφάνειας του εδάφους;  

   

• καταστροφή, επικάλυψη ή αλλαγή οποιουδήποτε 

μοναδικού γεωλογικού ή φυσικού χαρακτηριστικού; 

   

• οποιαδήποτε αύξηση της διάβρωσης του εδάφους από 

τον άνεμο ή το νερό επί τόπου ή μακράν του τόπου 

αυτού; 

   

• αλλαγές στην εναπόθεση ή διάβρωση της άμμου των 

ακτών ή αλλαγές στη δημιουργία λάσπης, στην 

εναπόθεση ή διάβρωση που μπορούν να αλλάξουν την 

κοίτη της θάλασσας ή οποιουδήποτε κόλπου, ορμίσκου 

ή λίμνης; 

   

• κίνδυνο έκθεσης ανθρώπων ή περιουσιών σε 

γεωλογικές καταστροφές όπως σεισμοί, κατολισθήσεις ή 

παρόμοιες καταστροφές; 

   

2.  ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: 

• σημαντικές εκπομπές στην ατμόσφαιρα ή υποβάθμιση 

της ποιότητας της ατμόσφαιρας; 

Από την λειτουργία του κινητού εξοπλισμού θα υπάρξει 

μικρή εκπομπή ατμοσφαιρικών ρύπων η οποία θα 

ελαχιστοποιηθεί με την σωστή συντήρηση των οχημάτων  

και την χρήση εξοπλισμού νέας τεχνολογίας.  

   



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

GEON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΚΕ  Σελίδα 165 

  

• Δυσάρεστες οσμές;  

 

   

3.   ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ – ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

• Αλλαγή των κινήσεων του αέρα, της υγρασίας ή της 

θερμοκρασίας ή οποιαδήποτε αλλαγή στο κλίμα είτε 

τοπικά είτε σε μεγαλύτερη έκταση; 

   

4.  ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: 

• αλλαγές στα ρεύματα ή αλλαγές στην πορεία ή 

κατεύθυνση των κινήσεων των πάσης φύσεως 

επιφανειακών νερών; 

   

• αλλαγές στο ρυθμό απορρόφησης, στις οδούς 

αποστράγγισης ή στο ρυθμό και την ποσότητα 

απόπλυσης του εδάφους; 

   

• μεταβολές στην πορεία ροής των νερών από 

πλημμύρες; 

   

• αλλαγές στην ποσότητα του επιφανειακού νερού σε 

οποιονδήποτε υδάτινο όγκο; 

   

• απορρίψεις υγρών αποβλήτων σε επιφανειακά ή 

υπόγεια νερά με μεταβολή της ποιότητα των; 

   

• Μεταβολή στην κατεύθυνση ή στην παροχή των 

υπογείων υδάτων;  

   

• 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 του νερού που θα 

ήταν κατά τα άλλα διαθέσιμο για το κοινό; 

   

• κίνδυνο έκθεσης ανθρώπων ή περιουσιών σε 

καταστροφές από νερό, όπως πλημμύρες ή 

παλιρροιακά κύματα; 
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5.  ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Χλωρίδα 

Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: 

• Αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή στον αριθμό 

οποιονδήποτε ειδών φυτών (περιλαμβανομένων και 

δένδρων, θάμνων κλπ.);  

 

   

• μείωση του αριθμού οποιωνδήποτε μοναδικών σπανίων 

ή υπό εξαφάνιση ειδών φυτών; 

   

• εισαγωγή νέων ειδών φυτών σε κάποια περιοχή ή 

παρεμπόδιση της φυσιολογικής ανανέωσης των 

υπαρχόντων ειδών; 

   

• μείωση της έκτασης της οποιασδήποτε αγροτικής 

καλλιέργειας; 

   

Πανίδα 

Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: 

• αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή στον αριθμό 

οποιωνδήποτε ειδών ζώων (πτηνών, ζώων 

περιλαμβανομένων των ερπετών, ψαριών και 

θαλασσινών, βενθικών οργανισμών ή εντόμων);  

   

• μείωση του αριθμού οποιωνδήποτε σπανίων ή υπό 

εξαφάνιση ειδών ζώων; 

   

• εισαγωγή νέων ειδών ζώων σε κάποια περιοχή ή 

παρεμπόδιση της αποδημίας ή των μετακινήσεων των 

ζώων; 

   

• χειροτέρευση του φυσικού περιβάλλοντος των 

υπαρχόντων ψαριών ή άγριων ζώων; 

   

Φυσικοί πόροι 

Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: 

 

• αύξηση του ρυθμού χρήσης / αξιοποίησης 

οποιουδήποτε φυσικού πόρου; 

 

   

• σημαντική εξάντληση οποιουδήποτε μη ανανεώσιμου 

φυσικού πόρου; 

   

Προστατευόμενες περιοχές 
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Το προτεινόμενο έργο βρίσκεται σε προστατευόμενη 

περιοχή σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 1650/86; 

   

6.  ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: 

• αύξηση της υπάρχουσας στάθμης θορύβου;  

Από τη λειτουργία των μηχανημάτων της παραγωγικής 

διαδικασίας. Αφορά κυρίως του εργαζόμενους στην μονάδα 

και θα αντιμετωπισθεί με τη χρήση εξοπλισμού νέας 

τεχνολογίας και τη διάθεση ΜΑΠ στους εργαζόμενους. 

   

• έκθεση ανθρώπων σε υψηλή στάθμη θορύβου; 

Αφορά του εργαζόμενους στις θέσεις χρήσης 

μηχανημάτων. Αφορά κυρίως του εργαζόμενους στην 

μονάδα και θα αντιμετωπισθεί με τη χρήση εξοπλισμού νέας 

τεχνολογίας και τη διάθεση ΜΑΠ στους εργαζόμενους. 

   

7.  ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 Χρήση γης 

• Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει σημαντική 

μεταβολή της παρούσας ή της προγραμματιζόμενης για 

το μέλλον χρήσης γης; 

 

   

 

Πληθυσμός 

• Το προτεινόμενο έργο θα αλλάξει την εγκατάσταση, 

διασπορά, πυκνότητα ή ρυθμό αύξησης του 

ανθρώπινου πληθυσμού της περιοχής ίδρυσης του 

έργου; 

   

 

 

 

 Κατοικία 

• Το προτεινόμενο έργο θα επηρεάσει την υπάρχουσα 

κατοικία ή θα δημιουργήσει ανάγκη για πρόσθετη 

κατοικία στην περιοχή ίδρυσης του έργου; 

   

 

Ανθρώπινη υγεία 

Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: 

 

• Δημιουργία οποιουδήποτε κινδύνου ή πιθανότητας 

κινδύνου για βλάβη της ανθρώπινης υγείας (μη 

συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής υγείας); 
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• έκθεση ανθρώπων σε πιθανούς κινδύνους βλάβης της 

υγείας τους; 

   

 

8.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: 

• δημιουργία σημαντικής επιπρόσθετης κίνησης 

τροχοφόρων;  

Η αύξηση της κυκλοφορίας στο υπάρχον δίκτυο θεωρείται 

ότι δε θα επιβαρύνει σημαντικά το ισχύον καθεστώς, ενώ σε 

κάθε περίπτωση η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται εκτός 

οικισμών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• επιπτώσεις στις υπάρχουσες θέσεις στάθμευσης ή στην 

ανάγκη για νέες θέσεις στάθμευσης; 

   

• σημαντική επίδραση στα υπάρχοντα συστήματα 

συγκοινωνίας; 

   

• μεταβολές στους σημερινούς τρόπους κυκλοφορίας ή 

κίνησης ανθρώπων και / ή αγαθών; 

   

• μεταβολές στη θαλάσσια, σιδηροδρομική ή αέρια 

κυκλοφοριακή κίνηση; 

   

• αύξηση των κυκλοφοριακών κινδύνων;    

Κοινή ωφέλεια 

Το προτεινόμενο έργο θα συντελέσει στην ανάγκη για 

σημαντικές αλλαγές στους εξής τομείς κοινής ωφέλειας: 

• ηλεκτρισμό; 

   

• συστήματα επικοινωνιών;    

• ύδρευση;    

• υπονόμους ή σηπτικούς βόθρους;     

• αποχέτευση νερού βρόχινου;    

• στερεά απόβλητα και διάθεση αυτών;    

9.  ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟ-ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει παρεμπόδιση 

οποιασδήποτε θέας του ορίζοντα ή οποιασδήποτε κοινής 

θέας ή θα καταλήξει στη δημιουργίας ενός μη αποδεκτού 

αισθητικά τοπίου, προσιτού στην κοινή θέα;  
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10. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Αναψυχή 

Το προτεινόμενο έργο θα έχει επιπτώσεις στην ποιότητα ή 

ποσότητα των υπαρχουσών δυνατοτήτων αναψυχής; 

   

 

Πολιτιστική κληρονομιά 

Το προτεινόμενο έργο θα καταλήξει σε αλλαγή ή 

καταστροφή κάποιας αρχαιολογικής περιοχής; 
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10 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

10.1 ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

10.1.1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ – ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Κατά την φάση κατασκευής του υπό μελέτη έργου δεν θα υπάρξουν οποιασδήποτε μορφής αλλαγές 

στο κλίμα ή στις κινήσεις του αέρα, ούτε τοπικά αλλά ούτε και σε μεγαλύτερη έκταση λόγω της φύσεως 

και του μεγέθους της δραστηριότητας και συνεπώς δεν απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων. 

10.1.2 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ – ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Οι επιπτώσεις στα μορφολογικά - τοπιολογικά χαρακτηριστικά είναι αναπόφευκτες, ωστόσο, με βάση 

τα δεδομένα της περιοχής μελέτης και το μέγεθος του έργου, δεν θα είναι σημαντικές. Τα μέτρα 

ελαχιστοποίησης των αρνητικών επιπτώσεων στα τοπιολογικά χαρακτηριστικά ενδεικτικά 

περιλαμβάνουν:   

• περίφραξη και τοπιοτέχνηση του χώρου με τη δημιουργία χώρων πρασίνου 

• μείωση έκλυσης σκόνης  

• περιορισμό στη συγκέντρωση μεγάλων ποσοτήτων Α.Ε.Κ.Κ. 

• μείωση και συλλογή των μικροαπορριμμάτων που διασπείρονται στην περιοχή του έργου 

• προγραμματισμός και γρήγορη αποπεράτωση των κατασκευαστικών εργασιών. 

Οι εργασίες κατασκευής και διαμόρφωσης θα είναι πολύ μικρού χαρακτήρα και θα περιοριστούν εντός 

του χώρου του γηπέδου. Μετά το πέρας των εργασιών, ο κατασκευαστής υποχρεούται στη συλλογή 

και απομάκρυνση πάσης φύσεως άχρηστων υλικών και εξοπλισμού καθώς και στην επαναφορά του 

χώρου και του τοπίου στην αρχική τους κατάσταση. 

Όσον αφορά στα δημοτικά μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, δεν απαιτείται η λήψη ιδιαίτερων μέτρων 

κατά την φάση κατασκευής της υπόψη δραστηριότητας. Ο όγκος των αποβλήτων που θα παράγονται 

από τους εργάτες κατά την διάρκεια διαμόρφωσης της υπόψη εγκατάστασης θα είναι αρκετά μικρός, 

οπότε αυτά μπορούν να αποθηκεύονται προσωρινά σε κάδους αποβλήτων και να απομακρύνονται, 

μαζί με τα άλλα στερεά απορρίμματα που τυγχάνουν διαχείρισης από το Δήμο.  

Θα πρέπει να αποφεύγεται η διάθεση στερεών αποβλήτων που ενδέχεται να απελευθερώσουν τοξικούς 

ή άλλους αέριους ρύπους (π.χ. κενά δοχεία από καύσιμα, διαλύτες και γενικά απόβλητα διαποτισμένα 

με τις παραπάνω ουσίες, λάστιχα κ.α.) μαζί με τα δημοτικά στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα. 
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10.1.3 ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ – ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ – ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Κατά την φάση κατασκευής του υπό μελέτη έργου δεν θα υπάρξουν οποιασδήποτε μορφής αλλαγές 

στα γεωλογικά, τεκτονικά, ούτε τοπικά αλλά ούτε και σε μεγαλύτερη έκταση και συνεπώς δεν απαιτείται 

η λήψη πρόσθετων μέτρων. 

Για τις πιθανές επιπτώσεις στο εδαφικό περιβάλλον, δεδομένου ότι αυτές προέρχονται από την 

επίδραση των όμβριων υδάτων επί των αποβλήτων που προκύπτουν από τις εργασίες διαμόρφωσης 

και κατασκευής θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε: 

• Τα απόβλητα εκσκαφής και τα υλικά κατασκευής που αποθηκεύονται προσωρινά να είναι σε 

κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους ώστε να ενισχύεται η επιφανειακή απορροή και η 

διοχέτευση των στραγγισμάτων σε τάφρους και περεταίρω διαχείριση.  

• Να αποφεύγονται οι εργασίες κατά τη διάρκεια των υψηλών βροχοπτώσεων και οι σωροί να 

καλύπτονται το δυνατόν από ειδικό κάλυμμα, ώστε να μειώνεται η κατείσδυση στο έδαφος. 

• Να γίνεται προσεκτική διαχείριση των υγρών αποβλήτων από τη λειτουργία του εργοταξίου και 

άμεση αντιμετώπιση τυχόν διαρροών χημικών ουσιών και λιπαντικών και καυσίμων.  

10.1.4 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Για την προστασία των οικοσυστημάτων της περιοχής, κατά την διεκπεραίωση των εργασιών για την 

κατασκευή των έργων, απαιτείται η λήψη των κάτωθι μέτρων: 

• Απαγορεύεται η διάθεση οποιονδήποτε υλικών σε οποιοδήποτε σημείο της περιοχής των 

εργασιών. 

• Απαιτείται η απομάκρυνση όλων των άχρηστων υλικών μετά το πέρας των κατασκευαστικών 

εργασιών. 

• Απαιτείται η τήρηση όλων των προτεινόμενων μέτρων για την προστασία του εδάφους και του 

υπεδάφους από τη ρύπανση σε όλους τους εργοταξιακούς χώρους. 

• Απαιτείται η εφαρμογή όλων των απαραίτητων μέτρων πυροπροστασίας. 

10.1.5 ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Στην άμεση περιοχή του έργου δεν υπάρχει αναπτυγμένος οικιστικός ιστός ή περιοχές αρχαιολογικού 

ενδιαφέροντος, ενώ δε θα επέλθει μεταβολή στις χρήσεις γης. Συνεπώς δεν απαιτείται λήψη μέτρων 

για την αντιμετώπιση επιπτώσεων από την λειτουργία του έργου στο ανθρωπογενές περιβάλλον.  

10.1.6 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Οι επιπτώσεις κατά τη φάση κατασκευής στο κοινωνικό – οικονομικό περιβάλλον της περιοχής 

σχετίζονται με την αύξηση της κυκλοφορίας λόγω της κίνησης των φορτηγών μεταφοράς των 

απαιτούμενων υλικών ή την αύξηση των επιπέδων θορύβου κατά τις εργασίες εκσκαφής και 

κατασκευής. Οι επιπτώσεις αυτές αναμένονται ουδέτερες και συνεπώς δεν απαιτείται η λήψη ιδιαίτερων 
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μέτρων, πέρα από αυτά που αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους για τις τεχνικές υποδομές και 

το ακουστικό περιβάλλον αντίστοιχα. 

10.1.7 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από την κυκλοφορία, ούτως η άλλως γενικά προτείνεται η 

διέλευση των οχημάτων κατά το δυνατόν εκτός ωρών κοινής ησυχίας, η τήρηση χαμηλών ορίων 

ταχύτητας, η φειδωλή χρήση της "κόρνας", η κάλυψη των φορτηγών με κατάλληλα μέσα, ιδίως αυτών 

που μεταφέρουν λεπτόκοκκα αδρανή υλικά, το σβήσιμο της μηχανής των φορτηγών κατά τυχόν στάση 

τους πλησίον ή εντός οικιστικών περιοχών και η τακτική συντήρησή τους.  

10.1.8 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Οι επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα κατά τη φάση κατασκευής οφείλονται στην εκπομπή καυσαερίων από 

τα οχήματα μεταφοράς υλικών και κυρίως, στη δημιουργία σκόνης.  

Όσον αφορά τα καυσαέρια, απαιτείται η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τις εκπομπές 

καυσαερίων μηχανημάτων και οχημάτων μεταφοράς των εργοταξίων. Οι βασικές σχετικές κανονιστικές 

διατάξεις είναι οι ακόλουθες: 

i. ΥΑ 37353/2375 (ΦΕΚ 543/Β/18.04.2007), «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις 

διατάξεις της Οδηγίας 2005/553/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης 

Σεπτεμβρίου 2005 "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα 

που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων και σωματιδιακών ρύπων από τους κινητήρες 

ανάφλεξης με συμπίεση που χρησιμοποιούνται σε οχήματα, καθώς και κατά των εκπομπών αερίων 

ρύπων από κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο ή υγραέριο 

και χρησιμοποιούνται σε οχήματα", καθώς και των Οδηγιών 2005/78/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης 

Νοεμβρίου 2005 που τροποποιεί τα παραρτήματα Ι, II, III, IV και "V" της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και 

2006/51/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2006 που τροποποιεί το παράρτημα Ι της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και το 

παράρτημα IV της Οδηγίας 2005/78/ΕΚ.» 

ii. ΥΑ 13736/85 (ΦΕΚ 304/Β/20.5.85), μέτρα κατά εκπομπών αερίων από πετρελαιοκινητήρες 

προοριζόμενους για την προώθηση οχημάτων. 

iii. ΥΑ 8243/1113/91 (ΦΕΚ 138/Β/91), καθορισμός μέτρων και μεθόδων για την πρόληψη και 

μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου. 

Αν τηρηθούν τα παραπάνω, οι συγκεντρώσεις των κύριων αερίων ρύπων δεν αναμένεται να υπερβούν 

τα όρια που έχουν καθοριστεί από την Ελληνική νομοθεσία (Απόφαση Η.Π. 14122/549/Ε.103 – ΦΕΚ 

488/B/2011 «Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις 

της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την 

Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης 

Μαΐου 2008», για διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του αζώτου, ΑΣ10, ΑΣ2,5, μόλυβδος, βενζόλιο και 

μονοξείδιο του άνθρακα). 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

GEON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΚΕ  Σελίδα 173 

  

Σε κάθε περίπτωση, θα εφαρμόζονται πρακτικές και μέθοδοι που περιλαμβάνουν: 

▪ Τακτική συντήρηση και έλεγχο των οχημάτων, που εξασφαλίζει καλύτερες συνθήκες καύσης του 

καυσίμου και ως επακόλουθο καλύτερη ποιότητα καυσαερίων. 

▪ Χρήση οχημάτων και μηχανημάτων με όσο το δυνατόν χαμηλές ή μηδενικές εκπομπές αερίων 

και περιορισμός στην χρήση  πετρελαιοκίνητου εξοπλισμού. 

▪ Λειτουργία μηχανημάτων και οχημάτων με προσεκτικούς χειρισμούς από ειδικευμένο 

προσωπικό 

Όσον αφορά στη ρύπανση από το διασκορπισμό της σκόνης λόγω της διακίνησης και της εναπόθεσης 

των διαφόρων υλικών κατασκευής, όταν πνέουν άνεμοι κατά τη διάρκεια κατασκευαστικών εργασιών, 

αυτή μπορεί να μειωθεί σημαντικά μέσω: 

• Της κάλυψης των υλικών (τόσο κατά τη μεταφορά όσο και κατά την προσωρινή αποθήκευση), 

στο μέτρο που αυτό είναι δυνατό  

• Της οριοθέτησης και περίφραξης της περιοχής εργασιών 

• Αποφυγής υπερπλήρωσης φορτηγών οχημάτων μεταφοράς  

• Της ελεγχόμενης διαβροχής των περιοχών εκχωματώσεων και επιχωματώσεων, καθώς και των 

διαδρόμων κίνησης των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τους ξηρούς μήνες. 

• Της θέσπισης ορίων ταχύτητας σε όλο το οδικό δίκτυο, ιδιαίτερα στα καλυμμένα με χώμα 

τμήματά του 

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα πέρα των ανωτέρω κατά τις εργασίες εγκατάστασης των δεξαμενών 

του μηχανολογικού εξοπλισμού, και τις λοιπές εργασίες. 

10.1.9 ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Για την προστασία από τον θόρυβο κατά την κατασκευή της υπόψη εγκατάστασης, θα πρέπει να 

εφαρμοστεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο από τον κατασκευαστή.   

Επιγραμματικά αναφέρονται οι ακόλουθες νομοθετικές διατάξεις: 

1. 37393/2028 (ΦΕΚ 1489/1-10-2003): Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον 

από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους.   

2. 56206/1613/1986 (ΦEK 570/B/9-9-86): Περί προσδιορισμού της ηχητικής εκπομπής των 

μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/EOK, 

81/1051/EOK και 85/405/EOK. 

3. 69001/1921/1988 (ΦEK 751/B/18-10-88): Περί έγκρισης τύπου EOK για την οριακή τιμή 

στάθμης θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου. 

4. 2640/270/1978 (ΦΕΚ 689/B/1978): Περί της χρήσεως κατασιγασμένων αεροσφυρών 

(Υγειονομική Διάταξη που προστατεύει την δημόσια υγεία και την υγεία των χειριστών 
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αεροσφυρών, κοινώς κομπρεσέρ, και υποχρεώνει όλες τις αερογέφυρες να εφοδιαστούν με 

σιγαστήρα για τον περιορισμό των εκπομπών θορύβου). 

5. Υπουργική Απόφαση 765/1991 (ΦΕΚ 81/Β/1991). 

Όσον αφορά στους κραδασμούς, κατά την διάρκεια κατασκευής (αλλά και λειτουργίας) της υπόψη 

εγκατάστασης, ορίζονται ως ανώτατα όρια της ταχύτητας δόνησης τα παρακάτω: 

• για συχνότητα 16,5 Hz τα 12 mm/sec 

• για συχνότητα 6,3 Hz τα 15 mm/sec 

Οι τιμές αυτές αφορούν στο εσωτερικό της πλησιέστερης κατοικίας προς την πηγή των δονήσεων. 

Πέραν της χρήσεως κατασιγασμένων μηχανημάτων επιβάλλεται η χρήση κινητών περιφράξεων και 

ηχοπετασμάτων περιμετρικά ισχυρών σημειακών πηγών θορύβου, ώστε να ικανοποιούνται οι διατάξεις 

του Π.Δ. 1180/1981 Φ.Ε.Κ. 293/Α. 

Τα επίπεδα θορύβου αναμένεται να αυξηθούν κατά τις εργασίες κατασκευής και διαμόρφωσης του 

χώρου, ωστόσο οι δυσμενείς επιπτώσεις αναμένεται να είναι τοπικές και περιορισμένες. Σε κάθε 

περίπτωση, για την ελαχιστοποίηση των προκαλούμενων επιπτώσεων από το θόρυβο προτείνονται: 

• Οι κινήσεις των οχημάτων μεταφοράς τα οποία θα εξυπηρετούν την εγκατάσταση, μέσα από 

κατοικημένες περιοχές, να διακόπτονται κατά την διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας και 

ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες.  

• Να γίνεται προγραμματισμός των εργασιών ώστε να μη σημειώνεται, στο μέτρο του δυνατού, 

ταυτόχρονη λειτουργία πολλών μηχανημάτων.  

• Να τοποθετηθούν προσωρινά ηχοπετάσματα σε κατάλληλες θέσεις εφόσον απαιτηθεί 

• Να γίνεται τακτικός έλεγχος συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού. 

• Να τηρούνται τα όρια ηχητικής εκπομπής που αναφέρονται στην Υ.Α. 56206/1613/ΦΕΚ 570 

Β/86 περί Προσδιορισμού της ηχητικής εκπομπής των μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου 

σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ, 85/405/ΕΟΚ καθώς και οι Υ.Α. 

69001/1921/ΦΕΚ 751 Β/86 και Α5/2375/ΦΕΚ Β/898/88 περί  Έγκρισης τύπου ΕΟΚ για οριακές 

τιμές στάθμης θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και περί χρήσης 

κατασιγασμένων αεροσφυρών αντίστοιχα. 

10.1.10 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 

Δεν αναμένονται επιπτώσεις σχετικά με την εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Δεν απαιτούνται 

μέτρα αντιμετώπισης. 

10.1.11 ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Τα αιωρούμενα στερεά στις επιφανειακές απορροές συνίστανται σε σωματίδια κυρίως από τυχόν 

αδρανή υλικά  τα οποία αυτά καθαυτά είναι σχετικά αβλαβή (μη τοξικά, μη επικίνδυνα) και συνεπώς η 
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επίπτωση στο περιβάλλον προκύπτει αποκλειστικά από τη διασπορά τους σε ευρύτερη περιοχή. Για 

την αποφυγή του προβλήματος, συνιστάται να ληφθεί μέριμνα ώστε: 

• Να υπάρχει κατάλληλη διευθέτηση των χώρων εναπόθεσης των υλικών κατασκευής, με τυχόν 

προστατευτικές τάφρους ή με άλλα μέσα.  

• Να αποφεύγονται οι χωματουργικές εργασίες κατά τη διάρκεια των υψηλών βροχοπτώσεων.  

Όσον αφορά τους ρυπαντές οι οποίοι μεταφέρονται επί των σωματιδίων, αυτοί οφείλονται κυρίως σε 

αμέλεια ή τυχαία διαρροή καυσίμων και λιπαντικών των οχημάτων και μηχανημάτων του εργοταξίου 

και ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης είναι ο περιορισμός αντίστοιχων συμβάντων, κυρίως μέσω 

προσεκτικού χειρισμού και διαχείρισης. Ενδεικτικά τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται προς επίτευξη 

αυτού του στόχου είναι τα ακόλουθα: 

• Τακτικοί έλεγχοι συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων. 

• Οι μικροσυντηρήσεις και πλύσεις των οχημάτων και μηχανημάτων να μην πραγματοποιούνται 

εντός του χώρου. 

• Η λειτουργία των οχημάτων και μηχανημάτων να πραγματοποιείται με προσεκτικό χειρισμό και 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών. 

• Η αποθήκευση των απόβλητων λιπαντικών και καυσίμων, καθώς και των υπολειμμάτων από 

τη χρήση υλικών βαφής – συντηρητικών να γίνεται σε προστατευόμενους χώρους σε 

σφραγισμένα στεγανά δοχεία και να διατίθενται σύμφωνα με τις οδηγίες για τη διάθεση τοξικών 

αποβλήτων. 

• Για τα μέσα αποθήκευσης να γίνεται τακτικός οπτικός έλεγχος και άμεση επισκευή ή/και 

αντικατάσταση αυτών όποτε απαιτείται. 

• Για την πρόληψη από τυχόν διαρροές ή διαφυγές υλικών, όλα τα απόβλητα θα καλύπτονται και 

θα φυλάσσονται μακριά από κανάλια αποστράγγισης για να αποτραπεί η μεταφορά ρύπων στο 

νερό μέσω αέρα ή βροχής. 

• Να μην πραγματοποιείται απόρριψη υγρών αποβλήτων της κατηγορίας αυτής στο έδαφος ή σε 

υδάτινο αποδέκτη, αντίθετα να συλλέγονται και να απομακρύνονται από κατάλληλα 

αδειοδοτημένες εταιρείες προς περεταίρω διαχείριση. 

Σε περίπτωση που παρά τα μέτρα ελέγχου και ορθής λειτουργίας, λάβει χώρα διαρροή καυσίμων ή 

λιπαντικών πρέπει να ληφθεί μέριμνα προς αποφυγή του εκτεταμένου εμποτισμού του εδάφους ή 

διαφυγής τους προς τα κατάντη. Για αυτό πρέπει να υπάρχουν αποθηκευμένα σε εύκολα 

προσπελάσιμο σημείο του εργοταξίου διάφορα απορροφητικά υλικά (π.χ. πριονίδι, άμμος) μέσω των 

οποίων θα επιδιώκεται η προσρόφηση και κατά συνέπεια η συγκράτηση των διαρρεόντων καυσίμων 

και λιπαντικών. Μετά από τη χρήση τους τα απορροφητικά αυτά υλικά θα συλλέγονται προσεκτικά και 

θα διατίθενται προς ταφή.  
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Επίσης σημαντικός είναι και ο τακτικός έλεγχος των αποθηκευμένων απορροφητικών υλικών, καθώς 

σε ενδεχόμενο που αυτά έχουν προσροφήσει αυξημένα ποσοστά υγρασίας θα έχουν μειωμένη έως και 

μηδαμινή αποτελεσματικότητα σε περίπτωση χρήσης τους. Η αντικατάστασή τους στην περίπτωση που 

κρίνονται ως μη αποτελεσματικά ή άχρηστα, θα γίνεται άμεσα. 

Τέλος, η διαχείριση των λυμάτων του προσωπικού του εργοταξίου θα γίνεται με τη χρήση χημικής 

τουαλέτας που θα τοποθετηθεί στο χώρο για το σκοπό αυτό. 

10.1.12 ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ – ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΥΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 

Το μέγεθος και το είδος της εν λόγω δραστηριότητας εκτιμάται ότι δεν δύναται να προκαλέσει μεγάλου 

μεγέθους ατυχήματα και καταστροφές κατά τη φάση κατασκευής. Ωστόσο θα τηρούνται όλα τα 

προαναφερόμενα μέτρα του παρόντος κεφαλαίου καθώς και οι Περιβαλλοντικοί Όροι του έργου για την 

διαφύλαξη κάθε είδους επίπτωσης στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον καθώς και για την 

πρόληψη κάθε ατυχήματος. 

10.2 ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

10.2.1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ – ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Δεν απαιτείται η λήψη ειδικών μέτρων κατά την φάση λειτουργίας της δραστηριότητας καθώς δεν 

αναμένονται επιπτώσεις στα μετεωρολογικά και κλιματολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής. 

10.2.2 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ – ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα εναρμόνισης της εγκατάστασης με το τοπίο πέραν της διατήρησης της 

εγκατάστασης και των χώρων αυτής καθαρών. 

10.2.3 ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ – ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ – ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Εξαιτίας της θέσης της εγκατάστασης δεν αναμένεται να επηρεαστεί σημαντικά το έδαφος της περιοχής. 

Καθώς οι εργασίες κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας πραγματοποιούνται κατά βάση εντός 

στεγασμένων χώρων, δεν αναμένεται η ρύπανση του εδάφους από τη λειτουργία της. Συνεπώς δεν 

απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα προστασίας του εδάφους πέραν της διατήρησης της εγκατάστασης και των 

χώρων αυτής καθαρών.  

10.2.4 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Δεν απαιτείται η λήψη ειδικών μέτρων κατά τη φάση λειτουργίας της δραστηριότητας, πέραν αυτών που 

αναφέρονται στις αντίστοιχες ενότητες για το έδαφος, τους υδάτινους πόρους, την ατμόσφαιρα και το 

ακουστικό περιβάλλον εκτός της λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων πυροπροστασίας, καθώς δεν 

αναμένονται επιπτώσεις στα οικοσυστήματα, την χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής. 
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10.2.5 ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Στην άμεση περιοχή του έργου δεν υπάρχει αναπτυγμένος οικιστικός ιστός ή περιοχές αρχαιολογικού 

ενδιαφέροντος, ενώ δε θα επέλθει μεταβολή στις χρήσεις γης. Συνεπώς δεν απαιτείται λήψη μέτρων 

για την αντιμετώπιση επιπτώσεων από την λειτουργία του έργου στο ανθρωπογενές περιβάλλον.  

10.2.5.1 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 

Δεν απαιτείται η λήψη ειδικών μέτρων καθώς η δραστηριότητα δεν αναμένεται να μεταβάλει τις χρήσεις 

γης της περιοχής, εξαιτίας της φύσεως της και του περιορισμένου μεγέθους της. 

10.2.6 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Όσον αφορά στην κοινωνικοοικονομική ζωή του τόπου, δεν απαιτείται η λήψη μέτρων πέραν του 

προγραμματισμού των δρομολογίων των οχημάτων μεταφοράς πρώτων υλών και αποβλήτων. 

10.2.7 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα που σχετίζονται με τις ανθρώπινες δραστηριότητες  και το δομημένο 

περιβάλλον της περιοχής, εκτός από αυτά που σχετίζονται με τον καλό σχεδιασμό της λειτουργίας του 

έργου.  

Όσον αφορά τις οδικές μετακινήσεις για της ανάγκες της μονάδας κατά τη φάση λειτουργίας ο φορέας 

λειτουργίας οφείλει να λάβει μέτρα χρονικής οργάνωσης ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο οι οχλήσεις 

στην οδική κυκλοφορία στην περιοχή. 

10.2.8 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Από την παραγωγική διαδικασία δεν προκύπτουν αέρια απόβλητα, ατμοί ή αερολύματα που να 

επηρεάζουν την ποιότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος.  

Οι εκπομπές από τη λειτουργία των οχημάτων θα περιορίζονται με τη σωστή και τακτική συντήρηση 

τους. Πηγές δημιουργίας σκόνης όπως η κίνηση των οχημάτων για την εκτέλεση των διαδικασιών 

παραγωγής ελαχιστοποιούνται καθώς η κίνηση θα γίνεται σε στεγανοποιημένο έδαφος.  

Από τη λειτουργία της δραστηριότητας αποθήκευσης αποβλήτων, ο κύριος αέριος ρύπος που 

αναμένεται είναι η εκπομπή αιωρούμενων σωματιδίων. Θα χρησιμοποιείται ειδικός εξοπλισμός για την 

κατακράτηση αιωρούμεων σωματιδίων. Πιο συγκεκριμένα για την ελαχιστοποίηση των αιωρούμενων 

σωματιδίων προβλέπεται διαχωριστής αέρα και φιλτρομονάδα επεξεργασίας αέρα σφαιρόμυλου. 

Να  αναφερθεί ότι στην εγκατάσταση δεν αναμένονται οχλήσεις από οσμές καθώς στην εγκατάσταση 

δεν πραγματοποιείται διαχείριση οργανικών αποβλήτων. 

Από την λειτουργία της δραστηριότητας επεξεργασίας θειικού σιδήρου να αναφερθεί ότι για την 

ελαχιστοποίηση των αιωρούμενων σωματιδίων προβλέπονται τα κάτωθι: 

• Κόσκινα κλειστού κυκλώματος 

• Διάταξη φίλτρου αποκονίωσης και βαλβίδα ασφαλείας στο σιλό αποθήκευσης 
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• Ειδικά κλειστά φορτηγά φόρτωσης υλικού 

• Παραλαβή υλικού με κλειστή αεραντλία αναρρόφησης η οποία είναι εγκατεστημένη στα φορτηγά 

• Ύπαρξη φίλτρου συγκράτησης σκόνης (NEDERMAN FLEX PAK 1000) στη διάταξη 

τροφοδοσίας μεταφορικού κοχλία εισαγωγής πρώτης ύλης.  

• Φίλτρο συγκράτησης σκόνης εκτόνωσης πλήρωσης φορτηγών 

Πέρα των ανωτέρω εντός του κτηρίου προβλέπεται κατάλληλο σύστημα εξαερισμού με φίλτρα ενεργού 

άνθρακα και κατακράτησης αιρούμενων σωματιδίων ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και υγιεινή των 

εργαζομένων. Σχετικές λεπτομέρειες του συστήματος δίνονται σε προηγούμενο κεφάλαιο (Κεφ. 6) 

Συνεπώς με την τήρηση των άνωθεν διατάξεων ελαχιστοποιείται πλήρως η εκπομπή αιωρούμενων 

σωματιδίων. 

Επιπλέον, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις της ΚΥΑ 14122/549/Ε103/24.3. 11 (ΦΕΚ 

488/Β/30.3.11) «Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις 

διατάξεις της Οδηγίας 2008/50/ΕΚ "για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για 

την Ευρώπη" του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21 ης 

Μαΐου 2008». 

10.2.9 ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Πρέπει να τηρούνται τα όρια του ΠΔ 1180/81. Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα διαθέτουν 

όλες τις κατά το νόμο πιστοποιήσεις και άδειες και θα λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 

37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418 Β), ‘Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από 

εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους’, όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ ΗΠ 9272/471/2007 

(ΦΕΚ 286 Β). 

Θα γίνεται τακτικός έλεγχος συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού. 

Σε περίπτωση μη τήρησης του ορίου θα πρέπει να ληφθούν πρόσθετα μέτρα προστασίας ώστε να 

επιτευχθεί η συμμόρφωση με αυτό, ενδεικτικά αναφέρονται τέτοια μέτρα όπως η περιμετρική 

δεντροφύτευση του γηπέδου ή η χρήση ηχοπετασμάτων. 

Επίσης για την προστασία των εργαζομένων στην δραστηριότητα θα πρέπει να ικανοποιούνται οι 

οριακές τιμές έκθεσης των εργαζομένων σε θόρυβο που τίθενται από το ΠΔ 149/2006 (ΦΕΚ 159 Α), 

«Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε 

κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρμόνιση με την οδηγία 

2003/10/ΕΚ». 

10.2.10 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 

Δεν αναμένονται επιπτώσεις σχετικά με την εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Δεν απαιτούνται 

μέτρα αντιμετώπισης. 
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10.2.11 ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Τα υγρά απόβλητα αφορούν λύματα λόγω της χρήσης των εγκαταστάσεων υγιεινής από το προσωπικό 

της μονάδας. Τα λύματα του προσωπικού, θα διαχειρίζονται στο δίκτυο λυμάτων της ΒΙΠΕ. 

Τα μεταχειρισμένα ορυκτέλαια που θα προκύπτουν στα πλαίσια συντήρησης του εξοπλισμού θα 

διαχειρίζονται σύμφωνα το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/02-03-2004). Ο φορέας του έργου θα συλλέγει 

προσωρινά και θα διαθέτει τα χρησιμοποιούμενα ορυκτέλαια σε αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης και 

θα τηρεί αρχείο με τα Δελτία αποστολής. Σε ειδικό, θεωρημένο  βιβλίο, θα καταγράφονται οι παραδόσεις 

αυτές (ημερομηνίες, ποσότητες, κλπ.). 

Τέλος, τυχόν διαρροές καυσίμων ή λιπαντικών θα αντιμετωπίζονται με τη χρήση διαφόρων 

απορροφητικών υλικών (π.χ. πριονίδι, άμμος), που είναι αποθηκευμένα εντός του βιομηχανικού κτιρίου 

πλησίον των ραφιών αποθήκευσης των προϊόντων της απορρύπανσης, μέσω των οποίων θα 

επιδιώκεται η προσρόφηση και κατά συνέπεια η συγκράτηση των διαρρεόντων καυσίμων και 

λιπαντικών. Μετά από τη χρήση τους τα απορροφητικά αυτά υλικά θα συλλέγονται προσεκτικά και θα 

διατίθενται προς ταφή από κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες. 

10.2.12 ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ – ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΥΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα επιμέρους μέτρα αντιμετώπισης συμβάντων και 

καταστροφών που μπορεί να προκύψουν από τους δυνητικούς κινδύνους. 

α/α Δυνητικοί κίνδυνοι Μέτρα Πρόληψης 

1 Πυρκαγιά 

− σήμανση συναγερμού 

− άμεση ενημέρωση αρμόδιων εγκατάστασης και εκκένωση χώρων 

− έλεγχος για τυχόν ύπαρξη εγκλωβισμένων εργαζομένων 

− άμεση επέμβαση με πυροσβεστικά μέσα 

− κλείσιμο θυρών  

− άμεση απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών 

− κλίση πυροσβεστικής υπηρεσίας και συνεργασία με πυροσβεστικές δυνάμεις 

− Κλήση Πρώτων Βοηθειών, αν απαιτείται 

− Τα υγρά πυρόσβεσης μπορούν να συλλεγούν και να διοχετευθούν προς περαιτέρω 
διαχείριση.  

− Το υφιστάμενο δίκτυο πυρόσβεσης θεωρείται επαρκές για την αντιμετώπιση 
πυρκαγιάς στην εγκατάσταση, έτσι ώστε οι τυχόν υλικές ζημιές να περιοριστούν στα 
όρια του οικοπέδου 

2 Πλημμύρα 

− εκκένωση χώρων εργασίας 

− μετακίνηση σε ασφαλή σημεία 

− Έλεγχος της σωματικής και ψυχικής κατάστασης των εργαζομένων και παροχή Α΄ 
Βοηθειών όπου αυτό απαιτείται 

− Λόγω της θέσης της εγκατάστασης, αλλά και των κλιματολογικών συνθηκών που 
επικρατούν στην περιοχή, δεν αναμένονται πλημμυρικά φαινόμενα.  

− Υπάρχει επάρκεια στο δίκτυο διαχείρισης ομβρίων καθώς αυτό έχει σχεδιαστεί για 
τις μέγιστες παροχές νερού με βάση τα βροχομετρικά δεδομένα της περιοχής 

− κλήση όλων των απαραίτητων υπηρεσιών βοήθειας 

− σε περίπτωση πυρκαγιάς διενέργεια σχετικής διαδικασίας 

3 Σεισμός 

− εκκένωση χώρων εργασίας 

− μετακίνηση σε ασφαλή σημεία 

− Έλεγχος της σωματικής και ψυχικής κατάστασης των εργαζομένων και παροχή 

− Α΄ Βοηθειών όπου αυτό απαιτείται 

− κλήση όλων των απαραίτητων υπηρεσιών βοήθειας 
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− σε περίπτωση πυρκαγιάς διενέργεια σχετικής διαδικασίας 

− Λόγω του υποβάθρου και του σχεδιασμού των εγκαταστάσεων της μονάδας, δεν 
αναμένονται επιπτώσεις από σεισμικά φαινόμενα.  

− Όλοι οι στεγασμένοι χώροι είναι ασφαλείς χωρίς να εμφανίζουν πρόβλημα 
στατικότητας 

4 
Ακραία καιρικά 
φαινόμενα 

− εκκένωση χώρων εργασίας 

− μετακίνηση σε ασφαλή σημεία 

− Έλεγχος της σωματικής και ψυχικής κατάστασης των εργαζομένων και παροχή Α΄ 
Βοηθειών όπου αυτό απαιτείται 

− κλήση όλων των απαραίτητων υπηρεσιών βοήθειας 

5 Καθίζηση εδάφους 
− Από τα γεωλογικά και κλιματολογικά στοιχεία της περιοχής, δεν έχουν σημειωθεί 

φαινόμενα της διάβρωσης εδάφους, ώστε να προκληθούν καθιζήσεις με 
συνακόλουθες επιπτώσεις από διασπορά των αποβλήτων. 

6 

Κατάλοιπα από τυχόν 
διαρροή υγρών (πχ 
καυσίμων/λιπαντικών 
κλπ) λόγω ατυχημάτων 

− άμεση διακοπή λειτουργίας μονάδας 

− συλλογή λαδιού σε κατάλληλα μέσα συλλογής 

− καθάρισμα περιβάλλοντα χώρου με στουπιά 

− τοποθέτηση χρησιμοποιημένων στουπιών σε ειδικούς σημασμένους κάδους 

− Παρακολούθηση και συντήρηση του δικτύου διαχείρισης ομβρίων των γηπέδων 

Τέλος το πρόγραμμα παρακολούθησης που εφαρμόζεται αλλά και τα μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας 

λειτουργούν επικουρικά στην πρόληψη των κινδύνων και ατυχημάτων.  

Το μέγεθος και το είδος της εν λόγω δραστηριότητας εκτιμάται ότι δεν δύναται να προκαλέσει μεγάλου 

μεγέθους ατυχήματα και καταστροφές. Ωστόσο θα τηρούνται όλα τα προαναφερόμενα μέτρα του 

παρόντος κεφαλαίου καθώς και οι Περιβαλλοντικοί Όροι του έργου για την διαφύλαξη κάθε είδους 

επίπτωσης στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον καθώς και για την πρόληψη κάθε ατυχήματος 
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11 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

11.1 ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Η εταιρεία στο πλαίσιο της λειτουργίας της θα εφαρμόζει σχέδιο Περιβαλλοντικής διαχείρισης 

λαμβάνοντας υπ’ όψη τις νομικές απαιτήσεις για τα διαχειριζόμενα υλικά και το τελικό προϊόν, τη 

βελτιστοποίηση της λειτουργίας της, τους εκάστοτε ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους καθώς και 

διεθνή πρότυπα διαχείρισης. 

Επίσης, όπως έχει αναφερθεί ήδη και όπως προκύπτει από τις υποχρεώσεις της εταιρείας ως φορέα 

διαχείρισης αποβλήτων, θα μετρούνται οι ποσότητες των αποβλήτων που θα διαχειρίζεται η εταιρεία. 

Άλλωστε, η εταιρεία θα καταθέτει κάθε χρόνο ετήσια έκθεση αποβλήτων στις αρμόδιες υπηρεσίες, όπου 

παρουσιάζονται οι ποσότητες ανά είδος και κωδικό ΕΚΑ. 

Με την εφαρμογή του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης περιλαμβάνεται ενδεικτικά: 

✓ Διαμόρφωση περιβαλλοντικής πολιτικής 

✓ Σχεδιασμός και εφαρμογή των απαραίτητων διαδικασιών 

✓ Βελτιστοποίηση των διαδικασιών 

✓ Έλεγχος απόδοσης και παρακολούθηση εγκατάστασης 

✓ Ανασκόπηση διαδικασιών και εσωτερικές επιθεωρήσεις 

Το προτεινόμενο Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Μονάδας έχει ως αφετηρία τον εντοπισμό 

των σημαντικότερων περιβαλλοντικών παραμέτρων που αναμένεται να επηρεαστούν από τις 

δραστηριότητες του εν λόγω έργου και σκοπό τον εντοπισμό και ελαχιστοποίηση των κινδύνων 

ρύπανσης συμπεριλαμβανομένων και αυτών που πηγάζουν κατά την λειτουργία και συντήρηση, με 

στόχο την ολοκληρωμένη προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη της ρύπανσης. 

11.1.1 ΚΥΡΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Οι κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη φάση της κατασκευής κρίνονται τυχαίες και το πιθανότερο 

έμμεσες και βραχυχρόνιες. 

Οι κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη φάση της λειτουργίας είναι οι εξής : 

• Εκπομπές καυσαερίων και σκόνης από τη λειτουργία του κινητού και μη Η/Μ εξοπλισμού της 

εγκατάστασης  

• Η πρόκληση θορύβου από την λειτουργία του εγκατεστημένου  Μηχανολογικού Εξοπλισμού  

• Η τυχών ρύπανση των όμβριων 

• Η τυχών πρόκληση οσμών 
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11.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

11.2.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Αντικείμενο του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης είναι: 

o Ο καθορισμός των κρίσιμων περιβαλλοντικών παραμέτρων που θα ελέγχονται και θα 

παρακολουθούνται στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου 

o Ανάλυση της εφαρμογής του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης για κάθε 

κρίσιμη περιβαλλοντική παράμετρο που εξετάζεται 

o Ο ποιοτικός έλεγχος και η παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων  

o Ο προγραμματισμός, η συχνότητα, η θέση των μετρήσεων και των ενεργειών 

παρακολούθησης για τους καθορισμένους περιβαλλοντικούς παραμέτρους.  

11.2.2 ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Κύριος στόχος του προγράμματος παρακολούθησης είναι η διασφάλιση της ορθής περιβαλλοντικής 

συμπεριφοράς του έργου, και η παρακολούθηση συγκεκριμένων παραμέτρων που με σκοπό τη λήψη 

βελτιωτικών-διαχειριστικών μέτρων αντιμετώπισης σε περίπτωση που διαπιστώνεται απόκλιση από 

τους τιθέμενους στόχους του προγράμματος και τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. 

Επιμέρους στόχοι του προγράμματος παρακολούθησης αφορούν: 

o την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας, την αποφυγή της ρύπανσης του περιβάλλοντος και την 

παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας της μονάδας 

o Την καταγραφή και διατήρηση στοιχείων που να τεκμηριώνουν την εφαρμογή των 

περιβαλλοντικών όρων και να επιτρέπουν τον έλεγχο αποτελεσματικότητάς τους 

o Την παρακολούθηση όλων των σημαντικών περιβαλλοντικών παραμέτρων που σχετίζονται με 

τις επιπτώσεις του έργου 

o Την παρακολούθηση και καταγραφή των αέριων εκπομπών  

o Την παρακολούθηση και καταγραφή του θορύβου  

o Την παρακολούθηση και καταγραφή των οσμών 

11.2.3 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Οι κρίσιμοι δείκτες περιβαλλοντικής παρακολούθησης που εξετάζονται στο παρόν πρόγραμμα είναι οι 

εξής: 

1. Θόρυβος 

2. Αέριες εκπομπές 

a. Σκόνη 

b. Καυσαέρια 

3. Οσμές 
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11.2.4 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  

11.2.4.1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ 

Θόρυβος στο υπόψη έργο προκύπτει  από τη λειτουργία του Η/Μ εξοπλισμού της παραγωγικής 

διαδικασίας και την κίνηση των οχημάτων μεταφοράς αποβλήτων καθώς και τη λειτουργία των 

μηχανημάτων έργου της μονάδας. 

Η στάθμη θορύβου στα όρια του γηπέδου του έργου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα όρια  που 

καθορίζονται στο Π.Δ. 1180/81 (Πίνακας 1). 

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία από τον θόρυβο κατά τις εργασίες του έργου είναι το 

εξής: 

o Υ.Α. 56206/1613 (Φ.E.K. 570/B/09.09.1986): Περί προσδιορισμού της ηχητικής εκπομπής 

των μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/EOK, 

81/1051/EOK και 85/405/EOK. 

o Κ.Υ.Α. 69001/1921 (Φ.E.K. 751/B/18.10.1988): Περί έγκρισης τύπου E.O.K. για την οριακή 

τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου, όπως συμπληρώθηκε με την 

ΥΑ 10399 Φ 5.3/361/91 (ΦΕΚ 359/Β/25.5.91). 

o A5/2375 (Φ.E.K. 689/B/1978): Περί της χρήσης κατασιγασμένων αεροσφυρών.  (Yγειονομική 

Διάταξη που προστατεύει τη δημόσια υγεία και την υγεία των χειριστών αεροσφυρών και 

υποχρεώνει όλους τους χρησιμοποιούμενους τύπους αεροσφύρων να εφοδιαστούν με 

σιγαστήρα για τον περιορισμό των εκπομπών θορύβου). 

o Κ.Υ.Α. 765/14.01.1991 (Φ.Ε.Κ. 81/Β/21.02.1991): Καθορισμός των οριακών τιμών στάθμης 

θορύβου των υδραυλικών πτύων, των πτύων με καλώδια των προωθητών γαιών, των 

φορτωτών και των φορτωτών – εκσκαφέων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 

11481/523 (Φ.Ε.Κ. 295/Β/11.04.1997). 

o Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός, να πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις που τίθενται 

από την Κ.Υ.Α. 37393/2028 (Φ.Ε.Κ. 1418/Β/01.10.2003), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 

Η.Π.9272/471/2007 (ΦΕΚ 286/Β/2.3.2007). 

o Το επιτρεπόμενο όριο θορύβου, που εκπέμπεται στο περιβάλλον από την εγκατάσταση 

καθορίζεται στον Πίνακα 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293Α/81). 

o ΚΥΑ 37393/2028/03 (ΦΕΚ 1418 Β’/1-10-03): «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο 

περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», όπως τροποποιήθηκε με 

την Κ.Υ.Α. Η.Π. 9272/471/07 (ΦΕΚ 286 Β/2-3-2007) και ισχύει. 

Οι μετρήσεις θορύβου θα πραγματοποιούνται στα όρια του γηπέδου και στα επιμέρους τμήματα της 

μονάδας τουλάχιστον μια φορά ετησίως και σε περιπτώσεις που αναφέρονται ενοχλήσεις από το 

απασχολούμενο προσωπικό ή εφόσον κριθεί ότι απαιτούνται από τον αρμόδιο του προγράμματος 

περιβαλλοντικής παρακολούθησης. 
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11.2.4.2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 

Αέριοι ρύποι παράγονται εν δυνάμει από σκόνη και αιωρούμενα σωματίδια. Την κύρια πηγή 

δημιουργίας σκόνης και αιωρούμενων σωματιδίων αποτελεί η εκφόρτωση των εισερχόμενων υλικών. 

Θα πραγματοποιούνται μετρήσεις σωματιδιακών εκπομπών στις θέσεις εκφόρτωσης αποβλήτων και 

στις θέσεις κίνησης των οχημάτων και υπαίθριας αποθήκευσης των αποβλήτων.  

Γενικώς τα όρια των αέριων εκπομπών καθορίζονται στην ΗΠ ΚΥΑ 14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 

4488/Β) για το Διοξείδιο του θείου (SO2), το Διοξείδιο του Αζώτου (ΝΟ2) και τα Οξείδια του Αζώτου 

(ΝΟΧ), τα αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ10/ΑΣ2,5), το μόλυβδο (PB), το Βενζόλιο και το Μονοξείδιο του 

Άνθρακα (CO) και στην ΚΥΑ 22306/1075/Ε103 (ΦΕΚ 920/Β/8-6-07) για το Αρσενικό (As), Κάδμιο (Cd), 

Yδράργυρο (Ηg), Νικέλιο (Ni), Πολυκυκλικοί υδρογονάνθρακες. Επίσης όσον αφορά τις σωματιδιακές 

εκπομπές η επιτρεπόμενη συγκέντρωση σωματιδιακών εκπομπών<100 mg/Nm3 (ΠΔ 1180/81, άρθρο 

2, παρ. 1,δ). 

Ειδικότερα, οι μέγιστες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στην ατμόσφαιρα δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται στις διατάξεις της κάτωθι νομοθεσίας:  

Α. Κ.Υ.Α. Η.Π. 14122/549/Ε.103/11  

Β. Κ.Υ.Α. 38030/2127/Ε103/08  

Γ. Κ.Υ.Α. Η.Π. 22306/1075/Ε103/07  

Δ. Κ.Υ.Α. Η.Π. 29459/1510/05  

Ε. Π.Δ. 1180/81  

ΣΤ. Π.Δ. 307/86 

11.2.4.3 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΣΜΩΝ 

Οι οσμές στο εν λόγω έργο είναι μικρής έκτασης καθώς δεν υπάρχει διαχείρισης οργανικών αποβλήτων 

κατά την παραγωγική διαδικασία της εγκατάστασης.  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι συνήθεις οσμές στο 

περιβάλλον δίνουν συγκεντρώσεις περίπου από 5 έως 60 OU/m3. 

Για τη μέτρηση των οσμών χρησιμοποιούνται μέθοδοι ποσοτικές και ποιοτικές. Μεταξύ των ποσοτικών 

εντάσσονται και οι οργανοληπτικές, κατά τις οποίες μια ομάδα ανθρώπων εκτίθενται σε δείγματα οσμών 

τα οποία έχουν αραιωθεί με όγκους καθαρού αέρα χωρίς οσμές και καταγράφεται ο αριθμός των 

απαιτούμενων όγκων αραιώσεων για την επίτευξη της ελάχιστης αραίωσης της οσμής στην ελάχιστη 

ανιχνεύσιμη από τον άνθρωπο συγκέντρωση ή συγκέντρωση κατωφλίου οσμής (Σ.Κ.Ο. ή odor 

threshold). 

Η πιο διαδεδομένη οργανοληπτική τεχνική εφαρμόζεται σύμφωνα με τον κανονισμό ορίων της ASTM 

(D1391-51 μέθοδος). Η συγκέντρωση κατωφλίου οσμής προσδιορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των 

αραιώσεων που απαιτείται για να μην υπάρχει θετική αντίδραση στα 50% από τα άτομα που 

υποβάλλονται στην οσμή. Για παράδειγμα, αν εννέα όγκοι δείγματος οσμής προκαλούν θετική 
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αντίδραση στη μισή ομάδα που εκτίθενται σε αυτή, η συγκέντρωση οσμής αναφέρεται ως 10 αραιώσεις 

της Σ.Κ.Ο. (Κιζήλου κ.α., 1995). Πρόκειται δηλαδή για ψευτοσυγκέντρωση και το παραπάνω δείγμα 

λαμβάνεται ότι έχει συγκέντρωση 10 μονάδες οσμής (Μ.Ο.). 

Σημειώνεται ότι η συγκέντρωση οσμής πάνω από την οποία η οσμή αναγνωρίζεται εύκολα από τους 

περισσότερους ανθρώπους και δημιουργεί όχληση και έκφραση παραπόνων, είναι πενταπλάσια από 

τη συγκέντρωση κατωφλίου οσμής. Η συγκέντρωση αυτή (5 Μ.Ο./m3) λαμβάνεται συνήθως και ως 

οριακό επίπεδο όχλησης. 

Ο έλεγχος για αυξημένα επίπεδα οσμών στη θα πραγματοποιείται καθημερινά, με ποιοτική εκτίμηση 

της έντασης οσμών.  

11.3 ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Στην εγκατάσταση θα διατηρείται μητρώο διακίνησης αποβλήτων, στο οποίο θα καταγράφονται οι 

πληροφορίες για τα εισερχόμενα και εξερχόμενα από τη μονάδα φορτία και συγκεκριμένα θα 

καταγράφεται η ημερομηνία, περιγραφή και χαρακτηρισμός των αποβλήτων βάσει κωδικού ΕΚΑ, η 

ποσότητα, το μέσο μεταφοράς και η προέλευση / προορισμός κάθε φορτίου.  

Η εταιρεία θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ενταχθεί στο μητρώο εταιρειών 

διαχείρισης αποβλήτων: σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ.Α. Οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 

2992Β’/2016) και τηρώντας τα προβλεπόμενα του άρθρου 2 της εν λόγω Υ.Α., η εταιρεία θα 

καταχωρισθεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων ως επιχείρηση και ως εγκατάσταση. 

Επιπρόσθετα η εταιρεία θα τηρεί την υποχρέωση για τη σύνταξη και υποβολή ηλεκτρονικά της Ετήσιας 

Έκθεσης Αποβλήτων κάθε έτους μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους όπως προβλέπεται στο 

άρθρο 8 της ως άνω αναφερόμενης ΚΥΑ. 
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12 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

Προτεινόμενοι περιβαλλοντικοί όροι: 

 Σωματιδιακές εκπομπές: επιτρεπόμενη συγκέντρωση σωματιδιακών εκπομπών<100 mg/Nm3 

(ΠΔ 1180/81, άρθρο 2, παρ. 1,δ). 

 Ατμόσφαιρα: όπως καθορίζονται στην ΗΠ ΚΥΑ 14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 4488/Β) για το 

Διοξείδιο του θείου (SO2), το Διοξείδιο του Αζώτου (ΝΟ2) και τα Οξείδια του Αζώτου (ΝΟΧ), τα 

αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ10/ΑΣ2,5), το μόλυβδο (PB), το Βενζόλιο και το Μονοξείδιο του 

Άνθρακα (CO) και στην ΚΥΑ 22306/1075/Ε103 (ΦΕΚ 920/Β/8-6-07) για το Αρσενικό (As), 

Κάδμιο (Cd), Yδράργυρο (Ηg), Νικέλιο (Ni), Πολυκυκλικοί υδρογονάνθρακες. 

 Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου στα όρια του γηπέδου της δραστηριότητας να είναι τα 

65 dBA (Π.Δ. 1180/81, ΦΕΚ 293 Α).  

 Τα οριζόμενα στην Υ.Α.37393/2028/2003(ΦΕΚ 1418Β/1-10-2003) Μέτρα και όροι για τις 

εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, όπως 

τροποποιήθηκε με την Υ.Α.9272/471/2007(ΦΕΚ 286Β /2-3-2007). 

 Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι 

προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις. 

 Να ειδοποιηθούν εγγράφως οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπ. Πολιτισμού τουλάχιστον δεκαπέντε 

(15) ημέρες πριν την έναρξη των χωματουργικών εργασιών προκειμένου οι πάσης φύσης 

χωματουργικές και εκσκαφικές εργασίες να γίνουν με την επίβλεψη προσωπικού του Υπ. 

Πολιτισμού. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων οι εργασίες θα διακοπούν για να διεξαχθεί 

σωστική ανασκαφική έρευνα στο εύρος κατάληψης του έργου. Η συνολική δαπάνη της 

ανασκαφικής έρευνας θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του έργου (παρ. 6, του άρθρου 37, 

Ν.3028/2002). 

 Τα προϊόντα εκσκαφών να αξιοποιηθούν κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των διαφόρων 

αναγκών του έργου (επιχωματώσεις, κλπ). Ακατάλληλα ή πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών και 

τα μη επικίνδυνα απόβλητα των κατασκευών να διαχειριστούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (1312 Β). 

 Η εκκένωση των υπολειμμάτων των οχημάτων μεταφοράς έτοιμου σκυροδέματος να 

πραγματοποιείται σε αδειοδοτημένες για το σκοπό αυτό εγκαταστάσεις με ευθύνη του 

προμηθευτή του σκυροδέματος, βάσει των διατάξεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (1312 Β).  

 Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του εργοταξίου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς 

τη σήμανση CE. Επιπλέον να αναγράφεται η εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος, όπως 
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προβλέπεται στην ΚΥΑ 37393/2003 (ΦΕΚ 1418 Β) και στην ΚΥΑ 9272/2007 (ΦΕΚ 286 Β), όπως 

εκάστοτε ισχύουν. 

 Η στάθμη θορύβου στα όρια του γηπέδου του έργου κατά την λειτουργία των εργοταξίων να μην 

ξεπερνά τα 65 dB.  

 Όπου η διαθέσιμη τεχνολογία δεν εξασφαλίζει αποδεκτά επίπεδα θορύβου, θα πρέπει να 

τοποθετούνται στους χώρους πρόκλησης του πρόχειρα ηχοπετάσματα.  

 Για τον περιορισμό της εκπομπής σκόνης τόσο στο χώρο του γηπέδου όσο και στην περιοχή 

άμεσης γειτονίας επιβάλλεται: o Διαβροχή των διαδρόμων κίνησης και των χώρων εργασιών, 

ειδικά σε περιόδους με ισχυρούς ανέμους. o Διαβροχή ή κάλυψη των χωμάτινων σωρών και 

γενικώς των εκτεθειμένων επιφανειών. o Εναπόθεση υλικών σε σωρούς με το ελάχιστο δυνατό 

ύψος για την αποφυγή δημιουργίας πολύ μεγάλων όγκων. o Η συλλογή των απορριμμάτων του 

προσωπικού του εργοταξίου να πραγματοποιείται στους υφιστάμενους κάδους απορριμμάτων 

της δραστηριότητας.  

 Οι ανάγκες υγιεινής του προσωπικού του εργοταξίου να καλυφθούν από χημικές τουαλέτες και 

η διαχείριση των λυμάτων να γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

 Αν κατά τη διάρκεια των εργασιών εντοπιστεί υπόγειος υδροφορέας να ενημερωθεί άμεσα η 

Δ/νση Υδάτων Θεσσαλίας.  

 Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων που προκύπτουν από τη συντήρηση – επισκευή των 

μηχανημάτων και υπάγονται σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, να γίνεται σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις του Ν.2939/01 και των σχετικών Π.Δ. που σημειώνονται παρακάτω: o 

Ελαστικά- Π.Δ 109/04 (ΦΕΚ Α 75) o Λιπαντικά έλαια- Π.Δ 82/04 (ΦΕΚ Α 64) o Μπαταρίες -Π.Δ 

115/04 (ΦΕΚ Α 80) o Ανταλλακτικά μέρη-Π.Δ 116/04 (ΦΕΚ Α 81) 

 Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής της δραστηριότητας να αποκατασταθεί πλήρως ο 

περιβάλλον χώρος του γηπέδου της δραστηριότητας 

 Για την αποφυγή διαρροών κατά την κατασκευή των εσωτερικών σωλήνων να χρησιμοποιηθούν 

υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση  

 Να γίνεται τακτική συντήρηση στα αντιρρυπαντικά συστήματα και να υπάρχουν τα απαραίτητα 

ανταλλακτικά σε επάρκεια.  

 Τα αέρια που προκύπτουν από τη ΜΕΚ να απάγονται σύμφωνα με το άρθρο 107 του ΓΟΚ όπως 

ισχύει και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα. 

 Η διαχείριση των μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων της δραστηριότητας να γίνεται σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν. 4042/2012 κα της ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1909/Β/22-12- 

2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η μεταφορά των στερεών αποβλήτων της 

δραστηριότητας να γίνεται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα, ο οποίος να διαθέτει άδεια σε ισχύ 

συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων των συγκεκριμένων κωδικών ΕΚΑ και ο οποίος να 

διαθέτει σύμβαση σε ισχύ με αποδέκτη (εγκατάσταση παραλαβής), η ΑΕΠΟ και η άδεια 
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λειτουργίας του οποίου να επιτρέπει την παραλαβή αποβλήτων των συγκεκριμένων κωδικών 

ΕΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της πιο πάνω ΚΥΑ.  

 Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των συσκευασιών που 

περιλαμβάνουν επικίνδυνες ουσίες, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 

13588/725/2006 ΦΕΚ 383 Β /2006) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων 

αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ…» και σύμφωνα με τις 

διατάξεις της ΗΠ 24944/1159/2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 791 Β/30-6-06) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών 

Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων…»  

 Τα απόβλητα ελαίων (μεταχειρισμένα έλαια) του μετασχηματιστή του υποσταθμού ανύψωσης 

τάσης (Υ/Σ), να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2004) 

(συλλογή για ανακύκλωση από ειδικά αδειοδοτημένες εταιρίες). Να συλλέγονται και να 

αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικά στεγανά δοχεία, που θα πρέπει να φυλάσσονται σε 

κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, και να δίνονται σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής 

που διαθέτουν άδεια διαχείρισης αυτών. Κατά την παράδοση να υποβάλλεται συμπληρωμένο το 

προβλεπόμενο έντυπο αναγνώρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, αντίγραφα του οποίου θα 

πρέπει να φυλάσσονται για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Να τηρείται βιβλίο για την καταγραφή 

της ποσότητας, ποιότητας, προέλευσης, διάθεσης, ημερομηνιών παράδοσης κτλ. των 

αποβλήτων ελαίων. 

 Απαγορεύεται η χρήση ψυκτικών ελαίων με PCB’s άνω των 50 ppm στους μετασχηματιστές και 

πυκνωτές του υποσταθμού Μέση Τάσης της εγκατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 

7589/731/2000 (ΦΕΚ 514/Β/2000). 

 Απαγορεύεται η απόρριψη αποβλήτων ελαίων και λιπαντικών στο έδαφος, στα επιφανειακά ή 

υπόγεια νερά ή στο σύστημα αποχέτευσης  

 Τα αστικά στερεά απόβλητα, απορρίμματα, και τα λοιπά μη αξιοποιήσιμα απόβλητα που δεν 

ανήκουν στον κατάλογο των επικίνδυνων αποβλήτων και προκύπτουν από τη λειτουργία της 

επιχείρησης να συγκεντρώνονται σε κάδους απορριμμάτων και να περισυλλέγονται από τα 

απορριμματοφόρα της υπηρεσίας καθαριότητας του οικείου Δήμου, είτε από εργολάβο 

αποκομιδής που διαθέτει σχετική άδεια διαχείρισης στερεών αποβλήτων.  

 Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς ή 

δημόσιους χώρους.  

 Η προσωρινή αποθήκευση των στερεών μη επικινδύνων ή επικινδύνων αποβλήτων θα πρέπει 

να μην υπερβαίνει τα τρία (3) έτη πριν την ανάκτηση χρήσιμων υλών ή την επεξεργασία και το 

ένα έτος (1) πριν από τη διάθεσή τους. 

 Να γίνει δενδροφύτευση περιμετρικά του γηπέδου όπου απαιτείται με φυτά ανθεκτικά στις 

διαμορφούμενες κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής.  
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 Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, όπως 

προβλέπεται από την ΚΥΑ 114218/97 και αναγράφεται στη ΜΠΕ. Να τηρείται από την επιχείρηση 

σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση ατυχήματος. 

 Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.  

 Να ορισθεί κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό για την παρακολούθηση της καλής λειτουργίας 

της εγκατάστασης και της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας απόφασης.  

 Ο φορέας λειτουργίας του έργου υποχρεούται να εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων 

(ΗΜΑ), στο οποίο υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά τις ετήσιες εκθέσεις παραγωγού 

αποβλήτων κάθε τρέχοντος έτους, μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους. 

 Ο φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει να τηρεί μητρώο (συνοδευόμενο από αρχείο των 

αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων) των πάσης φύσεως αποβλήτων, στο οποίο να 

σημειώνεται: η ποσότητα, η φύση, η προέλευση, τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά, οι 

ημερομηνίες παραλαβής ή εκχώρησης, ο προορισμός, η συχνότητα συλλογής, το μέσο 

μεταφοράς καθώς και η μέθοδος και ο χώρος επεξεργασίας των αποβλήτων. Προκειμένου για 

επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται κατάλληλα το «Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή 

και μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ΚΥΑ 13588/725/06 

(ΦΕΚ 383Β) και Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791Β).  

 Ο φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει να τηρεί πρόγραμμα περιβαλλοντικής 

παρακολούθησης. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης πρέπει να 

περιλαμβάνει:  

o πρόγραμμα παρακολούθησης ποιότητας της ατμόσφαιρας. 

o Πρόγραμμα παρακολούθησης θορύβου  

o Να καταγράφεται στο Βιβλίο του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης οποιοδήποτε 

έκτακτο περιστατικό – ατύχημα (π.χ. πυρκαγιά) καθώς και όλες τις ενέργειες διορθωτικές 

ή αντιμετώπισης που ακολουθήθηκαν.  

o Να καταγράφεται στο Βιβλίο του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης οποιαδήποτε 

ασυνήθιστη κατάσταση ώστε να είναι εύκολη η ανατροφοδότηση του Συστήματος και 

ακολούθως η βελτίωση της εγκατάστασης. 

 Σε περίπτωση ελαττωματικής λειτουργίας ή βλάβης του εξοπλισμού και μη αποκατάστασης της 

κανονικής λειτουργίας εντός 24 ωρών να περιορίζεται ή να διακόπτεται η λειτουργία του και να 

ενημερώνονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες.  

 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 και να 

τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας που αναφέρονται σε αυτά. 
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 Να ορισθεί υπεύθυνος για την παρακολούθηση της καλής λειτουργίας και της εφαρμογής των 

περιβαλλοντικών όρων της παρούσας απόφασης. 

 Μετά την οριστική παύση λειτουργίας της δραστηριότητας να αποκατασταθεί ο χώρος 

εγκατάστασής της και να απομακρυνθούν όλα τα απόβλητα από αυτόν σύμφωνα με την κείμενη 

Νομοθεσία. Ειδικότερα: o η διαχείριση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (π.χ. 

αντιστροφείς τάσης, μετασχηματιστές (όχι τα έλαια), ηλεκτρονικά ισχύος, καλώδια, κλπ.) που θα 

παραμείνει εντός του γηπέδου της δραστηριότητας μετά την οριστική παύση λειτουργίας της, να 

γίνει σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 117/2004 (ΦΕΚ82A/05-03-2004) «Μέτρα, όροι 

και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών ... ». o η διαχείριση 

των συσσωρευτών, που θα βρίσκονται εντός του γηπέδου να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της 

Κ.Υ.Α. 41624/2057/Ε103 (ΦΕΚ 1625Β/11-10-10).  

 Ο φορέας εκμετάλλευσης υποχρεούται να λάβει τα απαραίτητα μέτρα κατά την οριστική παύση 

των δραστηριοτήτων, με στόχο την απομάκρυνση σχετικών επικίνδυνων ουσιών (έλαια μηχανών 

στο σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, διαθερμικά λάδια κλπ). 

 Ο μηχανολογικός εξοπλισμός μετά την οριστική παύση λειτουργίας της δραστηριότητας να 

αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, στο σύνολό του ή εν’ μέρει, ανακυκλούμενος ή με μεταπώληση και 

σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ - ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
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13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

Παράρτημα 1 (Μη τεχνική περίληψη) 

 

Παράρτημα 2 (Χάρτες & Σχέδια) 

1. Χάρτης Προσανατολισμού 

2. Χάρτης Προστατευόμενων Περιοχών 

3. Χάρτης Χρήσεων Γης 

4. Τοπογραφικό Διάγραμμα 

5. Κάτοψη – Γενική Διάταξη 

Παράρτημα 3 (Έγγραφα) 

1. Καταστατικό 

2. Μισθωτήρια 

3. Βεβαίωση χρήσεων γης 

4. Άδεια οικοδομής 

5. Δήλωση ένταξης Ν. 4495/17 

6. Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Ομάδα 4η) 

7. Γνωστοποίηση λειτουργίας (ομάδα 4η) 

8. Έγγραφο υπαγωγής ΠΠΔ (ομάδα 9η) 

9. Δελτία ασφαλείας msds ΕΚΑ 10 03 16 

10. Αναλυση τέφρας αλουμινίου ΕΚΑ 10 03 16 

11. Ανάλυση αμμοβολής ΕΚΑ 12 01 17 

12. Δελτία ασφαλείας msds 19 10 04 

13. Ανάλυση ΕΚΑ 19 12 12 

14. ISO 1801 

15. ISO 9001 

16. ISO 14001 

17. Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Ομάδα 9η)  

Παράρτημα 4 (Πτυχία Μελετητών) 
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