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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά την ίδρυση νέου σταθμού 

ηλεκτροπαραγωγής με τίτλο «Θερμοηλεκτρικός Σταθμός (ΘΗΣ) Χάλκης», Τεχνολογίας 

Συνδυασμένου Κύκλου, καυσίμου Φυσικού Αερίου, ισχύος 660 MW, στην περιοχή Νικαίας 

Δημοτική Ενότητα Νικαίας, Δήμος Κιλελερ. 

Η μελέτη αυτή εκπονήθηκε για λογαριασμό της εταιρείας ΚΑΡΑΤΖΗ A.E. και αφορά την 

αναλυτική περιγραφή της κατασκευής και λειτουργίας του εν λόγω σταθμού καθώς και στην 

εκτίμηση των εν δυνάμει περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία του 

ΘΗΣ  Χάλκης. 

Δια τον ΘΗΣ Χάλκης έχει εκδοθεί άδεια παραγωγής με την απόφαση ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ 

ΑΡΙΘΜ. 353/2019 και τίτλο «Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό 

συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο ισχύος 660 MW. ο πίνακας των στοιχείων 

της οποίας έχει ως εξής: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Όνομα Κατόχου:  ΚΑΡΑΤΖΗ  Α.Ε. 

Έδρα: Στέλιου Καζαντζίδη & Βοσπόρου 2Α , Ηράκλειο, 71601, 

Κρήτη τηλ: 2810-382900 Fax : 2810-381400 

Πρόσωπο επικοινωνίας:  Κωνσταντίνος Αρχοντάκης, Μέλος του ΔΣ 

Διεύθυνση Αλληλογραφίας:  Στέλιου Καζαντζίδη & Βοσπόρου 2Α , Ηράκλειο, 71601, 

Κρήτη τηλ: 2810-382900 Fax : 2810-381400 

Email: hellasnet@karatzis.gr  

Τεχνολογία : Σταθμός Συνδυασμένου Κύκλου κοινού άξονα με μία αεριοστροβιλική 

μονάδα ισχύος ~ 450 MW και ατμοστροβιλική μονάδα ισχύος ~ 212 MW 

Καύσιμο:  Φυσικό αέριο 

Ονομαστική (Μικτή) Ισχύς:  662 MWe 

Καθαρή Ισχύς (προς το Σύστημα):  650 MWe 

Διασύνδεση:  Συνδεδεμένο στο Σύστημα 

Θέση:  Τοπική Κοινότητα Νικαίας, Δημοτική Ενότητα Νικαίας, Δήμος Κιλελερ 

Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος:  Ημερομηνία ανάρτησης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Διάρκεια Ισχύος:  35 έτη 

 

Η εκπόνηση της παρούσας ΜΠΕ ανατέθηκε από την εταιρεία ΚΑΡΑΤΖΗ A.E. στην εταιρεία 

μηχανικών και συμβούλων «ΤΕΧΝΟΜΕΤΡΙΚΗ μονοπρόσωπη επε» η οποία εκπόνησε επίσης 

και τις απαιτούμενες τεχνικές μελέτες βασικού σχεδιασμού δια την διαστασιολόγηση και την 

αξιολόγηση εναλλακτικών τεχνικών λύσεων οι οποίες εξετάζονται εις την παρούσα ΜΠΕ. 

 

mailto:hellasnet
mailto:info@karatzis.gr
mailto:hellasnet@karatzis.gr
mailto:hellasnet@karatzis.gr
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Η εκπόνηση της παρούσας ΜΠΕ ανατέθηκε από την εταιρεία ΚΑΡΑΤΖΗΣ A.E. στην εταιρεία 

μηχανικών και συμβούλων «ΤΕΧΝΟΜΕΤΡΙΚΗ μονοπρόσωπη επε» η οποία εκπόνησε επίσης 

και τις απαιτούμενες τεχνικές μελέτες βασικού σχεδιασμού δια την διαστασιολόγηση και την 

αξιολόγηση εναλλακτικών τεχνικών λύσεων οι οποίες εξετάζονται εις την παρούσα ΜΠΕ. 

Μελετητής του έργου και επικεφαλής της ομάδας μελέτης ήταν ο Απόστολος Ευθυμιάδης, Δρ. 

Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός, Ενεργειακός Ελεγκτής Γ’ τάξεως.  

Μελετητής περιβάλλοντος με πτυχίο 27, Α τάξεως ήταν η Ειρήνη Βιρβίλη, Διπλωματούχος 

Μηχανολόγος Μηχανικός και Ενεργειακός Ελεγκτής Γ’ τάξεως. 

Στην ομάδα μελέτης των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων συμμετείχαν επίσης : 

• Ιωάννης Ευθυμιάδης, Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, 

• Μαργαρίτα Δεμερούτη, Πτυχιούχος Χημικός, 

• Νικόλαος Γαλάνης, Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός 

Από πλευράς ΚΑΡΑΤΖΗ A.E. στην μελέτη συμμετείχαν : 

• Κωνσταντίνος  Αρχοντάκης, εκτελεστικός μέλος του Δ.Σ., πτυχιούχος Οικονομολόγος 

• Παντιώρας Γεώργιος, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός 

• Μανώλης Λεμονάκης,  Πτυχ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, 
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2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

2.1  Γενικά 

Στην μελέτη αυτή ἐξετάζονται οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις από το έργο το 

Θερμοηλεκτρικού Σταθμού (ΘΗΣ)  Χάλκης, ἰσχύος 660 MW, καυσίμου φυσικού αερίου, στην 

Νίκαια και σε  θέση μεταξύ Νίκαιας και Χάλκης όσο και από το κρίσιμα συνοδά  

Εις την παρούσα ΜΠΕ εξετάζονται οι επιπτώσεις από τα ακόλουθα συνοδά έργα τα οποία 

όμως θα υλοποιηθούν σε συνεργαςία με άλλους φορείς :  

1. Αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου για την τροφοδοσία της μονάδας, μήκους 2 χλμ  ο 

οποίος θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τον ΔΕΣΦΑ Α.Ε.  

2. Γραμμή Υψηλής Τάσεως (ΥΤ) 400 kV για την μεταφορά της παραγόμενης ηλεκτρικής 

ενέργειας και την διοχέτευσή της στο εθνικό σύστημα με τις διερχόμενες γραμμές 

υψηλής τάσεως σε απόσταση 9 χλμ από τον σταθμό ή εναλλακτικά στο κέντρο υψηλής 

τάσεως (ΚΥΤ) του ΑΔΜΗΕ στην Λάρισσα σε απόσταση 7,0  χλμ και θα υλοποιηθεί 

σε συνεργασία με τον ΑΔΜΗΕ.  

2.2 Χωροθέτηση Έργου ή Δραστηριότητας 

2.2.1 Γενική θεώρηση 

Η χωροθέτηση του σταθμού και των συνοδών έργων δίδεται στον Χάρτη 2.1 που ακολουθεί 

με κίτρινο σύμβολο. Εις τον χάρτη αυτόν και με κίτρινες γραμμές δίδονται τα όρια των 

Δημοτικών Ενοτήτων (ΔΕ), δηλαδή των πρώην Καποδιστριακών Δήμων και ερυθροκίτρινες 

γραμμές τα όρια των σημερινών Καλλικρατικών Δήμων. Με γαλαζο-πράσινες γραμμές και 

πράσινη σκίαση δίδοντα τα όρια της περιοχής Νατούρα με τίτλο «Θεσσαλικός Κάμπος»  

Ο ΘΗΣ ΧάλκηςΝικαίας είναι τοποθετημένος μεταξύ Χάλκης (σε απόσταση περί τα 3 χλμ) και 

Νικαίας (σε απόσταση περί τα 3,5 χλμ) και διοικητα ανήκει στην Τοπική Κοινότητα Νικαίας 

(ΔΚ) της Δημοτικής Ενότητας Νικαίας του Δήμου Κιλελέρ.  

Εις τον Χάρτη 2.2 δίδονται με λευκές ή κίτρινες γραμμές τα διοικητικά όρια των Τοπικών 

Κοινοτήτων της περιοχής του σταθμού. Ο ΘΗΣ  Χάλκης ευρίσκεται στα διοικητικά όρια της 

Δημοτική Κοινότητας Νικαίας και γειτνιάζει με την ΤΚ Χάλκης, ΤΚ Γαλήνης, ΤΚ 

Μελισοχωρίου, ΤΚ Πλατυκάμπου, ΤΚ Νέας Λεύκης και τον Δήμο Λαρισαίων. Πάλι στον 

Σχήμα 2.2 διακρίνονταε πράσινο περίγραμμα και πράσινη σκίαση τα όρια της Ζώνης Ειδικής 

Προστασίας Νατούρα.  

Το γήπεδο του σταθμού ευρίσκεται εκτός Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) ή αλλης 

προστατευόμενης περιοχής εις το οποίο επιτρέπεται εκτός σχεδίου δόμηση για τα βιομηχανικά 

έργα. Η ΖΕΠ Νατούρα δίδεται στους Χάρτες 2.1 και 2.2. με πράσινο περίγραμμα και πράσινη 

σκίαση και αφορά την Ζώνη ειδικής προστασίας-ΖΕΠ (Special Protection Area - SPA) με βάση 

την Οδηγία  79/409 για την διατήρηση των πτηνών (Birds Directive Sites) με τίτλο 

«ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΣ ΚΑΜΠΟΣ » (με κωδικό θέσεως: GR062) η οποία εκτείνεται βορείως, 

ανατολικώς και νοτίως του σταθμού εν είδει πράσινων φύλων. 

Παρατηρείται από τον Χάρτη 2.1 ότι η ΖΕΠ Νατούρα κείται νοτίως του Αυτοκινητόδρομου 

(Α/Δ) Αθηνών Θεσσαλονίκης (ΠΑΘΕ). 
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Χάρτης 2.1 : Ὀρθοφωτοχάρτης Δήμων και Δημοτικών Ενοτήτων ευρύτερης περιοχής σταθμού 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ΔΗΜΟΣ  ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ   
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

ΔΕ Νικαίας 

ΔΗΜΟΣ  ΚΙΛΕΛΕΡ ΝΑTURA : ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΑΛΙΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥ 

ΔΗΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ   
ΤΥΡΝΑΒΟΥ 

ΔΗΜΟΣ  ΚΙΛΕΛΕΡ 

ΔΕ Πλατύκαμπου 

ΔΕ Κράννωνος 

ΔΕ  
Λαρισαίων 

ΔΕ  
Κιλελερ 

ΔΕ  
Αρμενίου 

Κλίμακα : 1:200.000 

ΔΕ Κοιλάδας 

ΔΗΜΟΣ  ΚΙΛΕΛΕΡ 

ΔΗΜΟΣ  ΤΕΜΠΩΝ 
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Χάρτης 2.2 : Ὀρθοφωτοχάρτης Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΚ) της ευρύτερης περιοχής σταθμού και οδοιπορικό προς τον σταθμό 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κλίμακα : 1:100.000 

TK 
Γαλήνης 

TK 
Νικαίας 

TK Χάλκης 

TK Νέων Καρυών 

TK  Νικαίας 

TK 
Νικαίας 
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Χάρτης 2.3 : Απόσπασμα από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Νικαίας, απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντωμένης Διοίκησης  Αριθ. 

4095/256989/18 Φεβ 2014 «Διόρθωση και τροποποίηση του ΓΠΣ του Δήμου Νίκαιας 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ΘΗΣ Χάλκης 

- Νικαίας 

ΖΕΠΔ Β3 
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2.2.2 Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Νικαίας 

Η απόφαση της Γενικού Γραμματέος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς 

Ελλάδας Αριθ. 4095/256989 «Διόρθωση και τροποποίηση του ΓΠΣ του Δήμου Νίκαιας, νυν 

Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας, του Δήμου Κιλελέρ, Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.», Αρ. 

Φύλλου 52, 18 Φεβρουαρίου 2014, αφορά την οργάνωση των χρήσεων γης και την προστασία 

του περιβάλλοντος του Δήμου όπως φαίνεται στο Χάρτη Π.2 κλίμακας 1:25.000 όπου 

συγκεκριμένα καθορίζονται:  

− Περιοχές Ειδικής Προστασίας της φύσης και του τοπίου (ΠΕΠ). 

− Ζώνες Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (ΖΕΠΔ). 

− Περιοχές Εγκατάστασης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΕΠΔ). 

− Περιοχές Επέκτασης και Νέοι Οικιστικοί Υποδοχείς. 

Απόσπασμα από το ΓΠΣ αυτό απεικίζεται εις την Χάρτη 2.3 ανωτέρω. 

Στην Ζώνη ΖΕΠΔ Β3 ευρίσκεται η θέση του ΘΗΣ  Χάλκης. Στην θέση αυτή δεν επιτρέπονται 

οι χρήσεις: 

− Γεωργοκτηνοτροφικά, γεωργοπτηνοτροφικά κτίρια, και στέγαστρα σφαγής κ.λπ. (όλες οι 

λοιπές χρήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 2 του π.δ. 24/31.5.1985 επιτρέπονται). 

− Βιομηχανικές εγκαταστάσεις (άρθρο 4 του π.δ. 24/31.5.1985), με εξαίρεση τις εξαιρετικά 

προηγμένης τεχνολογίας (βιοτεχνολογία, πληροφορική, μικροηλεκτρονική, κ.λπ.) καθώς και 

τις νομίμως υφιστάμενες βιομηχανικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης για όσο 

χρόνο διατηρούν το έργο ή δραστηριότητα που έχουν κατά την ημέρα δημοσίευσης της 

παρούσας. 

− Γραφεία (εκ των χρήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 5 του π.δ. 24/31.5.1985. 

− Ορίζεται κατώτατο όριο αρτιότητας 20.000 τ.μ. για κτίρια: 

− Κατοικίας, καταστημάτων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων (άρθρα 6, 5 και 4 του π.δ. 

24/31.5.1985) και εκπαιδευτηρίων − ευαγών ιδρυμάτων, νοσοκομείων − κλινικών, 

τουριστικών εγκαταστάσεων και αθλητικών εγκαταστάσεων (άρθρα 5, 6, 8 και 9 του π.δ. 

6/17.10.1978). 

Οι λοποί όροι περιλαμβάνουν: 

− Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια τα γήπεδα που κατά την ημέρα δημοσίευσης του 

παρόντος έχουν εμβαδόν τουλάχιστον 4.000 τ.μ. 

− Ο Σ.Δ. για οποιαδήποτε χρήση δεν δύναται να υπερβαίνει το 0,2. 

− Στην εν λόγω περιοχή η ανάπτυξη των χρήσεων που επιτρέπονται (πλην κατοικίας) μπορεί 

και είναι επιθυμητό να γίνεται οργανωμένα μέσω μηχανισμών όπως ΠΕΡΠΟ, ΠΟΑΠΔ (με 

πολεοδόμηση), ΒΕΠΕ κ.λπ., συμπεριλαμβανομένων των εμπορευματικών κέντρων του ν. 

3333/ 2005 (ΦΕΚ 91Α). 
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2.2.3 Το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Περιφέρειας Θεσσαλίας  

Απόσπασμα του Χάρτη Π.2α με τίτλο : «Χωροταξική οργάνωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας»  

από το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Περιφέρειας Θεσσαλίας Δίδεται στον Χάρτη 

2.4(α).  

Από τον Χάρτη αυτό διαπιστώνεται ότι η θέση του ΘΗΣ Χάλκης ευρίσκεται εντός 

προδιαγεγραμμένης «περιοχής εντατικοποίησης της Βιομηχανίας» περικλειόμενη από ιδώδη 

παχιά γραμμή.  Επίσης ευρίσκεται εντός περιοχών ελεγχόμενης ανάπτυξης αστικών 

λειτουργιών. 

Εις τον Χάρτη 2.4(β) δίδεται απόσπασμα του Χάρτη Π.2γ, Δίκτυα και Μονάδες Τεχνικής 

Υποδομής της μελέτες  της μελέτης «Χωροταξική οργάνωση Περιφέρειας Θεσσαλίας» 

Εις τον χάρτη αυτό παρατηρείται ότι η γραμμή μεταφοράς φυσικού αερίου κείτει περί τα 4 

χιλιόμετρα δυτικά του σταθμού. Επίσης παρατηρούνται οι γραμμές υπερυψηλής τάσεως 400 

kV της ΔΕΗ οι οποίες διέρχονται νοτίως του γηπέδου του σταθμού.  Τέλος παρατηρείται ότι  

πλησίον του γηπέδου του σταθμού διέρχεται η σιδηροδρομική γραμμή η οποία συνδέει το 

Βελεστίνο με την Λάρισα.  

  



         ΤεχνοΜετρική  ΘΗΣ Χάλκης : Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

 - 21 - Ιανουάριος  2020 

 

Χάρτης 2.4 (α) Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Περιφέρειας Θεσσαλίας, Απόσπασμα Χάρτη 

Π.2α, Χωροταξική οργάνωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

ΘΗΣ Χάλκης 
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Χάρτης 2.4. (β)  :Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Περιφέρειας Θεσσαλίας, Απόσπασμα 

Χάρτη Π.2γ, Δίκτυα και Μονάδες Τεχνικής Υποδομής 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΗΣ Χάλκης 
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2.2.4 Οι όροι δομήσεως του γηπέδου του σταθμού 

Με σχετική του βεβαίωση. το Τμήμα Τοπογραφικών και Πολεοδομικών Εφαρμογών της 

Διεύθυνσης Πολεοδομίας τού Δήμου Λάρισας βεβαιώνει τα εξής : 

«Έχοντας υπόψη  

α) Την με α. 5048/06-11-1985 απόφαση Νοµάρχη Λάρισας που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 

808Δ/31-12-1985, περί «Καθορισμού ορίων οικισμού Χάλκης N. Λάρισας και καθορισµός 

όρων και περιορισµών δόµησης αυτού» καθώς και την με αρ, 3385/04-06-1986 απόφαση 

Νομάρχη Λάρισας που δηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 750Δ/08-09-Ι 986, περί «τροποποίησης 

ορίων οικισµού Χάλκης Ν. Λάρισας  

β) To Π.Δ. 59 ΦΕΚ 114/Α/29-6-2018 περί "Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης" 

γ) Την θέση του ακινήτου όπως αυτή αποτυπώνεται στο από Οκτώβριο 2019 τοπογραφικό 

διάγραµμα της εταιρείας Μπέµπης Απ.-Χριστόδουλος Ν. Ο.Ε.. υποβάλατε και αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 

Σας γνωρίζουμε ότι η συγκεκριμένη έκταση βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης , εκτός ορίων 

οικισμού της Τ.Κ. Χάλκης (στον Αναδασμό Χάλκης έτους 1990) της Δ.Ε. Πλατυκάµπου του 

Δήµου mum.) και εκτός Γ.Π.Σ. 

Εντός της περιμετρικής ζώνης που εκτείνεται έως 500 µ. από τα καθορισµένα όρια των 

οικισµών όπως αυτά ισχύουν, απαγορεύεται η ανέγερση βιομηχανικών και βιοτεχνικών 

εγκαταστάσεων μέσης και υψηλής όχλησης. 

Πέραν αυτού δεν υπάρχουν άλλες καθορισµένες χρήσεις γης». 

Ἐπομένως και βάσει της βεβαιώσεως αυτής του αρμοδίου τμήματος της Πολεοδομίας, 

διαπιστώνεται ότι ευρίσκεται εκτός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ) της περιοχής και 

επειδή απέχει άνω των 500 μέτρων από τα καθορισμένα όρια του οικισμού της Χάλκης,  

διέπεται από τους πολεοδομικούς όρους για την εκτός σχεδίου δόμηση, όπως αυτοί 

περιγράφονται από το ΠΔ/24-5-85 (ΦΕΚ-270/Δ/31-5-85) και τον Ν-3212/03 ΦΕΚ-308/Α/31-

12-03 και έχουν ως εξής : 

Άρθρο 4, παράγραφος 5 : Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των γηπέδων για την ανέγερση 

βιομηχανικών εγκαταστάσεων καθορίζονται ως εξής:  

α) Ελάχιστες αποστάσεις των κτιρίων ή εγκαταστάσεων από τα όρια του γηπέδου δέκα (10) 

μέτρα.  

"αα) Κατά παρέκκλιση της παραπάνω διατάξεως, εάν μετά την τήρηση της αποστάσεως των 10,0 

μ. δεν είναι δυνατή η οικοδόμηση, οι αποστάσεις των κτιρίων από τα όρια του γηπέδου ορίζονται 

ως κατωτέρω:  

- Για γήπεδα που βρίσκονται εντός της ζώνης των πόλεων ή οικία τα οποία είχαν μέχρι 27-4-77 

ελάχιστο εμβαδόν 2000 τ.μ. η απόσταση του κτιρίου από τα όρια του γηπέδου ορίζεται σε 5,0.  

- Για γήπεδα, όπως αυτά ορίζονται από το εδάφιο β της παραγρ. 2 του άρθρου 1, οι αποστάσεις 

του κτιρίου από τα όρια του γηπέδου ορίζονται σύμφωνα με το εδάφιο ββ της παραγρ. 5 του 

άρθρου 1 του παρόντος.  
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- Για γήπεδα άρτια κατά τον κανόνα, τα οποία προϋφίστανται της 31-5-85 οι πλάγιες αποστάσεις 

του κτιρίου από τα όρια του γηπέδου ορίζονται σε 5,0 μ. Το μέγιστο πλάτος του κτιρίου στις 

παραπάνω περιπτώσεις δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δέκα (10) μέτρα".  

β) Μέγιστο ποσοστό καλύψεως του γηπέδου τριάντα τοις εκατό (30%) της επιφανείας του. "Σε 

περίπτωση ανέγερσης αποθηκών κατακορύφου τύπου (SILOS) συναρμολογουμένων (βιδωτών), 

βιομηχανικών ή εμπορικών αποθηκών επίσης συναρμολογουμένων, δεξαμενών υγρών 

καυσίμων, μέγιστο ποσοστό κάλυψης 40% της επιφανείας του".  

γ) Μέγιστος αριθμός ορόφων τρεις (3) με μέγιστο ύψος ένδεκα (11) μέτρα μετρούμενο από το 

γύρω φυσικό ή διαμορφωμένο κατά την παράγραφο 10 του άρθρου 1 του παρόντος ΠΔ/τος 

έδαφος.  

δ) Ο συντελεστής δόμησης του γηπέδου ορίζεται σε 0,9 και ο συντελεστής της κατ' όγκον 

εκμετάλλευσης σε 3,3.  

ε) Επιτρέπεται η κατασκευή περισσότερων του ενός κτιρίων στο γήπεδο. 

2.2.5 Γήπεδο σταθμού 

Στον Χάρτη 2.1 και 2.2 απεικονίζονται με κίτρινη γραμμή τα όρια του γηπέδου του ΘΗΣ  

Χάλκης, όπως επεξηγείται στην επόμενη παράγραφο. 

Η προτεινόμενη θέση του ΘΗΣ Χάλκης ευρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Νικαίας και 

πλησίον της Τοπικής Κοινότητας Χάλκης του Δήμου Κιλελέρ στο Νομό Λαρίσης. Τα όρια του 

αγροτεμαχίου γηπέδου του σταθμού δίδονται στον Ορθoφωτοχάρτη 2.4 της Google Earth  και 

έχει εμβαδό Α-Β-Ζ-Κ-Μ-Ν-Λ-Θ-Ι-Δ-Α ίσο με 88,449 στρέμματα. Οι συντεταγμένες των 

κορυφών του γηπέδου στο Σύστημα ΕΓΣΑ 87 δίδονται στον ακόλουθο Πίνακα 2.1 : 

Πίνακας 2.1 : Συντεταγμένες κορυφών γηπέδου κατά ΕΓΣΑ 87 

 

 

 

 

 

 

Η γενικότερη θέση του γηπέδου στον χάρτη της ευρύτερης περιοχής δίδεται στον 

Ορθοφωτοχάρτη 2.5 της Google Earth. 

2.3 Χωροθέτηση συνοδών έργων 

2.3.1 Διασύνδεση  με το σύσημα φυσικού αερίου 

Με κυανή γραμμή σους Χάρτες 2.6 και 2.7  δίδεται ο υφιστάμενος αγωγός φυσικού αερίου 

του ΔΕΣΦΑ ο οποίος είναι διαμέτρου 30 ιντσών και διέρχεται δίπλα στην νέα περιφερειακή 

οδό Λάρισας. Η διασύνδεση με τον αγωγό αυτό θα γίνει με υπόγειο χαλύβδινο αγωγό, μήκους 

1950 m και  διαμέτρου 12 – 14 ιντσών και ιώδους χρώματος , αναλόγως με την διαθέσιμη 

πίεση του φυσικού αερίου στην περιοχή διασυνδέσεως ο οποίος θα παρέχει περί τα  110.000 

Nm3/h κατά μέγιστο.  

Κορυφή Χ Υ Κορυφή Χ Υ 

Α 371164,267 4381432,36 Θ 371475,893 4381217,857 

Β 371234,766 4381462,316 Ι 371359,634 4381168,456 

Γ 371271,007 4381377,027 Κ 371397,780 4381531,584 

Δ 371322,479 4381255,888 Μ 371458,376 4381557,333 

Ε 371251,982 4381225,933 Ν 371583,244 4381263,473 

Ζ 371351,025 4381511,718 Λ 371522,648 4381237,724 
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Ορθοφωτοχάρτης Google 2.5: Ορια και ορόσημα γηπέδου σταθμού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η διασύνδεση αυτή δίδεται στους ανωτέρω χάρτες με γραμμή χρώματος ιωδί. Οι γεωγραφικές 

συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 της γραμμής αυτής είναι : 

22.48716236213011 39.58697833418449, 

22.50435421071271 39.57705208393713, 

22.50478352482882 39.57614544824279 

Η όδευση αυτή ευρίσκεται εξ ολοκλήρου εκτός ζώνης Νατούρα και διέρχεται μέσω γεωργικής 

εκτάσεως. 

2.3.2 Κύρια προτεινόμενη ηλεκτρική διασύνδεση  

Εις τον Χάρτη 2.6  δίδεται η χωροθέτηση του Κέντρου Υψηλής Τάσεως (ΚΥΤ) Λάρισας καθώς 

επίσης και οι υφιστάμενες διερχόμενες γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσεως 400 kV (ερυθρού 

χρώματος) και 150 kV (πρασίνου χρώματος) ως εξής: .  

• ΓΜ 400 kV  KYT Ἀγ. Δημητρίου ΚΥΤ Λάρισας 

• ΓΜ 400 kV  ΚΥΤ Πτολεμαϊδας-ΚΥΤ Ἀχαρνών   

• ΓΜ 400 kV  ΚΥΤ Λάρισας-ΚΥΤ Αχαρνών 

• ΓΜ 400 kV  ΚΥΤ  Λάρισας- Λάρυμνας 

• ΓΜ 150 kV  Σχηματάρι –  ΚΥΤ Λάρισας 

• ΓΜ 150 kV  Λάρισα Βόλος Ι και ΙΙ  

ΜΝ = 319μ 

ΜΑ = 319 μ 

ΑΕ = 222 μ 

ΕΔ = 76 μ 

ΙΝ = 244 μ 



         ΤεχνοΜετρική  ΘΗΣ Χάλκης : Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

[26] 

 

• ΓΜ 150 kV  Λάρισα- Λαμία 

Με την πορτοκαλί γραμμή δίδεται η προτεινόμενη κύρια ηλεκτρική Γραμμή Μεταφοράς 400 

kV, μήκους 9,35 χλμ για την διασύνδεση του ΘΗΣ Χάλκης με την γραμμή μεταφοράς του 

ΑΔΜΗΕ 400 kV ΚΥΤ Αγίου Δημητρίου-ΚΥΤ Λάρισας ή την παρακείμενη γραμμή 400 kV 

ΚΥΤ Πτολεμαΐδας – ΚΥΤ Λάρισας. Το πλεονέκτημα αυτής της διασυνδέσεως είναι ότι 

ευρίσκεται εξ ολοκλήρου εκτός ζώνης NATURA όπως φαίνεται καθαρά στον Χάρτη 2.6. Οι 

γεωγραφικές συντεταγμένες της γραμμής κατά ΕΓΣΑ 87 έχουν ως εξής: 

22.50217312575087 39.57523152753391 

22.47904917552294 39.58492303577373 

22.45558318968105 39.58374884891362 

22.44475769057983 39.58213917069012 

22.43271621248741 39.58772879875108 

22.41493324425291 39.58123700380569 

22.40423027339195 39.57396631423884 

Η προτεινόμενη γραμμή αυτή οδεύει εντός γεωργικών εκτάσεων και μίας βιομηχανικής-

βιοτεχνικής  ζώνης κατά μήκος της εθνικής οδού Λάρισας – Λαμίας όπου είναι εγκατεστημένες 

βιοτεχνικές μονάδες.  Μία κάτοψη της διασταυρώσεως αυτής σε ορθοφωτοχάρτη Google earth 

δίδεται στον Χάρτη 2.6.β και στην φωτογραφία 2.1. 

2.3.3 Εναλλακτική ηλεκτρική διασύνδεση : ΚΥΤ Λάρισας 

Στους Χάρτες 2.6 και 2.7 με κίτρινη γραμμή δίδεται η εναλλακτική  προτεινόμενη ηλεκτρική 

διασύνδεση του ΘΗΣ  Χάλκης με το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, εις το Κέντρο 

Υψηλής Τάσεως (ΚΥΤ) Λάρισσας του ΑΔΜHΕ μέσω διπλής γραμμής 400 kV. Όπως φαίνεται 

λεπτομερέστερα εις τον Χάρτη 2.7 η προτεινόμενη Διασύνδεση οδεύει προς τον νότο και εντός 

της Τοπικής Κοινότητας Νικαίας και στη συνέχεια ΝΑ εισερχόμενη εις τα όρια της Τοπικής 

Κοινότητας Χάλκης. Τέλος η γραμμή διασυνδέσεως διασχίζει την ΠΑΘΕ και οδεύει ΝΔ και 

δυτικώς εισερχόμενη εντός του ΚΥΤ Λάρισας και διασυνδέεται εις την νότια πλευρά αυτού 

όπου υπάρχει ικανός χώρος επεκτάσεως του ΚΥΤ όπως φαίνεται στον Χάρτη 2.8. Η γραμμή 

διασυνδέσεως αυτή έχει μήκος συννολικό μήκος 6,03 χιλιομέτρων 

Παρατηρείται στον Χάρτη 2.6 και 2.7  ότι το τμήμα της εναλλακτικής ηλεκτρικής γραμμής 

διασυνδέσεως κάτωθεν της ΠΑΘΕ ευρίσκεται εντός της ΖΕΠ Νατουρα του Θεσαλικού 

Κάμπου η οποία οριοθετείται από την γαλάζια γραμμή και την πράσινη σκίαση. Επομένως δια 

την περιοχή αυτή θα χρειαστεί Ειδική Μελέτη Οικολογικής Αξιολόγησης, προκειμένου να 

αποδειχθεί ότι η διασύνδεση αυτή δεν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα της 

Νατούρα. Δια τούτο και ως κύρια λύση οδεύσεως, προτείνεται η ηλεκτρική διασύνδεσης με 

πορτοκαλί γραμμά του Χάρτη 2.6 η οποία οδεύει εξ’ ολοκλήρου εκτός ζώνης Νατούρα και η 

οποία έχει μήκος 9,35 χιλιόμετρα.  
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Χάρτης 2.6.α: Διασυνδέσεις ΘΗΣ Χάλκης-Νικαίας με τις γραμμής υψηλής τάσεως του ΑΔΜΗΕ και τον αγωγό φυσικού αερίου  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΥΤ Λάρισας 

Αγωγός  
φυσικού  
αερίου 

Κλίμακα 1 : 100.000 



         ΤεχνοΜετρική  ΘΗΣ Χάλκης : Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

 - 28 - Ιανουάριος  2020 

 

Χάρτης 2.6.β : Κάτοψη διασταυρώσεως διασυνδετήριας γραμμής υψηλής τάσεως με την εθνική οδό Λάρισας-Λαμίας σε ορθοφωτοχάρτη Google 

(ερυθρός κύκλος του Σχήματος  2.6.α) 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφία 2.1 : Δυτική όψη της διαστραυρώσεως της διασυνδετήριας γραμμής υψηλής τάσεως με την εθνική οδό Λάρισας - Λαμίας 
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Χάρτης 2.7 : Λεπτομερεια εναλλακτικής ηλεκτρικής διασυνδέσεως σταθμου με το ΚΥΤ Λάρισας 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4 Το ΚΥΤ Λάρισσας 

Όπως παρατηρείται στους Χάρτες 2.1, 2.2 και 2.3 το ΚΥΤ Λάρισας του ΑΔΜΗΕ ευρίσκεται 

στο κέντρο της χώρας και μέσω αυτού διέρχεται ο κύριος όγκος των διασυνδέσεων του 

Βορείου Συστήματος με τα μεγάλα αστικά κέντρα του Νότου. Εις το ΚΥΤ καταφθάνουν δύο 

διπλές Γραμμες Μεταφοράς (ΓΜ) 400 kV από το  KYT Ἀγ. Δημητρίου και από την Πτολεμαΐδα 

οι οποίες τελικώς οδεύουν προς το ΚΥΤ Λάρυμνας και το ΚΥΤ Αχαρνών όπως φαίνεται στον 

Χάρτη 2.6.  

Από την άλλη πλευρά από το ΚΥΤ Λάρισας τροφοδοτείται ένα πλήθος ΓΜ 150 kV οι οποίες 

τροφοδοτούν με ηλεκτρική ενέργεια τόσο τοπικά στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας όσο και 

υπερτοπικά (Βόλος, Σχηματάρι, Λαμία).  

Όπως φαίνεται στον Χάρτη 2.8, το ΚΥΤ Λάρισας διαθέτει επίσης χώρο προς επέκταση των 

διασυνδέσεων και επομένως είναι έτοιμο να υποδεχθεί την ηλεκτρική ενέργεια από τον ΘΗΣ  

Κλίμακα 1 : 40.000 
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Χάλκης. Η ενέργεια αυτή μπορεί να διοχετευτεί προς πάσα κατεύθυνση με την βοήθεια του 

διακοπτικού εξοπλισμού στις αυλές του ΚΥΤ. Επομένως και ανάλογα με την κατάσταση των 

διασυνδέσεων, η διασύνδεση στο ΚΥΤ Λάρισας μπορεί να αποβεί καθοριστικής σημασίας για 

το διασυνδεδεμένο σύστημα της χώρας, παρέχοντας σημαντική ευελιξία και αυξημένη 

αξιοπιστία στον διαχειριστή του συστήματος. Δια τούτο εκτιμάται ότι η διασύνδεση στο ΚΥΤ 

Λάρισας θα είναι η πρώτη επιλογή του ΑΔΜΗΕ. 

Χάρτης 2.8 : Λεπτομέρεια συνδέσεως γραμμής διασυνδέσεως με το ΚΥΤ Λάρισας 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κλίμακα 1 : 5.500 
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2.4 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Έργου ή Δραστηριότητας 

2.4.1 Γενικά 

Η παρούσα αίτηση αφορά Άδεια Παραγωγής για σταθμό φυσικού αερίου Συνδυασμένου 

Κύκλου με καύσιμο Φυσικό Αέριο, συνολικής ισχύος 662 MW αεριοστροβίλου τύπου H-class, 

ονομαστικής ισχύος 450 MW και ατμοστροβίλου αποδιδόμενης ηλεκτρικής ισχύος 212 MW. 

Ο ΘΗΣ  Χάλκης θα τροφοδοτηθεί με φυσικό αέριο από τον εθνικό αγωγό του ΔΕΣΦΑ. 

Η συνολική έκταση που θα καλύπτεται από τις εγκαταστάσεις του σταθμού 

ηλεκτροπαραγωγής θα είναι περίπου 87,5 στρέμματα, με τις κτιριακές εγκαταστάσεις να 

καλύπτουν περίπου 7,2 στρέμματα Τα επιμέρους τμήματα της εγκατάστασης θα είναι τα εξής: 

o Αεριοστρόβιλος 

o Ατμοστρόβιλος 

o Κτίριο στροβίλων 

o Αερόψυκτο ψυγείο συμπύκνωσης ατμού 

o Λέβητας ανάκτησης θερμότητας 

o Κτίριο ελέγχου 

o Κύριοι μετασχηματιστές 

o Υποσταθμός υψηλής τάσης 

o Εγκατάσταση φιλτραρίσματος και μέτρησης αερίου 

o Χώρος αποθήκευσης υδρογόνου 

o Συνεργεία και αποθήκες 

o Εγκατάσταση παραγωγής απιονισμένου νερού 

o Εγκατάσταση επεξεργασίας βιομηχανικών λυμάτων 

o Δεξαμενή αποθήκευσης diesel 12.000 m³ περίπου και μία δεξαμενή ημέρας 1000 m3. 

2.4.2 Διάγραμμα ροής της παραγωγικής διαδικασίας 

Στο Παράρτημα Α γίνεται μια εκτενής περιγραφή των κυριότερων συστημάτων που θα 

εγκατασταθούν στο σταθμό, ενώ στην επόμενη σελίδα παρουσιάζεται διάγραμμα ροής του 

σταθμού του Σχεδίου 2.1 με τις κυριότερες εγκαταστάσεις του. 

Η σχεδίαση του συνδυασμένου κύκλου βασίζεται σε μονάδα αεριοστροβίλου (Α/Σ) ισχύος 450 

MW της οποίας τα καυσαέριά της εκτονώνονται σε Ατμολέβητα Ανάκτησης Θερμότητας 

(ΛΑΘ). Τα καυσαέρια διερχόμενα διαμέσου του ΛΑΘ αποδίδουν θερμότητα προς παραγωγή 

ατμού. Ο παραγόμενος ατμός οδηγείται σε ατμοστρόβιλο (ΑΤΜ/Σ) συμπυκνώσεως όπου και 

εκτονώνεται, παράγοντας επιπρόσθετη ηλεκτρική ενέργεια ισχύος περίπου 212 MW.  

Ο ατμός που εκτονώνεται από τον ΑΤΜ/Σ οδηγείται προς τον συμπυκνωτή δια συμπύκνωση 

και επιστροφή στον ατμολέβητα. Ο σταθμός έχει αερόψυκτο πύργο ψύξεως ο οποίος ψύχει 

κλειστό κύκλωμα νερού το οποίο με την σειρά του ψύχει τον συμπυκνωτήρα ατμού.  
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Η μελέτη σχεδιασμού του συνδυασμένου κύκλου γίνεται με βάση αεριοστρόβιλο τύπου 

General Electric 9HA.01.  Η βασική διάταξη του σταθμού προβλέπεται με αεριοστρόβιλο και 

ατμοστρόβιλο εφ’ ενός άξονα (δηλαδή με μία γεννήτρια και με ένα κύριο μετασχηματιστή 

ανύψωσης τάσης). Η προτεινόμενη βασική κάτοψη του σταθμού δείχνεται στο σχέδιο «Γενική 

διάταξη ΘΗΣ Χάλκης» μία συνοπτική παρουσίαση του οποίου δίδεται στο Σχέδιο 2.3. .  Το 

διάγραμμα ροής του Σχεδίου 2.1  δίδει την παραγωγική διαδικασία ενός ομοαξονικού σταθμού 

συνδυασμένου κύκλου, δηλαδή με τον αεριοστρόβιλο και τον ατμοστρόβιλο να ευρίσκονται 

εφ’ ενός άξονα μαζί με την ηλεκτρογεννήτρια.  

Ως εναλλακτική λύση θα μπορούσε να εξεταστεί διάταξη σταθμού με αεριοστρόβιλο και 

ατμοστρόβιλο σε δύο διαφορετικούς άξονες, δηλαδή με δύο ηλεκτρογεννήτριες και δύο 

κύριους μετασχηματιστές ανύψωσης τάσης, όπως φαίνεται στο Σχέδιο 2.2.   

Τέλος ως σύστημα ψύξεως και συμπυκνώσεως του υδρατμού ο οποίος εξέρχεται του 

ατμοστροβίλου έχει προβλεφθεί αερόψυκτος πύργος ψύξεως (αεροψυγείο).  

Τα κύρια ονομαστικά ενεργειακά χαρακτηριστικά του ΘΗΣ Χάλκης υπό συνθήκες ISO 

δίδονται στον Πίνακα 2.2. 

 

Πίνακας 2.2 : Βασικά ενεργειακά χαρακτηριστικά ΘΗΣ Χάλκης υπό συνθήκες ISO 

Μέγεθος Μονάδα Ενδεικτική τιμή 

Θερμοκρασία αέρα °C 15 

Πίεση Bar 1,014 

Σχετική υγρασία % 60 

Μεικτή ισχύς αεριοστροβίλου (Α/Σ) MW 450 

Βαθμός αποδόσεως Α/Σ σε απλό κύκλο % 43,1 

Μεικτή ισχύς ατμοστροβίλου MW 212 

Καθαρή αποδιδόμενη ισχύς MW 662 

Ρυθμός μεταβολής MW/min 65 

Χρόνος εκκινήσεως από θερμή εφεδρεία  min < 30 

Μείωση φορτίου – Ελάχιστο φορτίο  % 33 

Μεικτός βαθμός αποδόσεως  % 63.5 

Μεικτή θερμική απόδοση kJ/kWh 5.666 

Συντελεστής ισχύος (capacity factor)  0,85 
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        Σχέδιο 2.1: Διάγραμμα ροής μονάδας συνδυασμένου κύκλου 660 MW κοινού άξονα 

` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Συλλογή και 
επεξεργασία υγρών 

αποβλήτων 

Εκροή 

 

Αέρας 

Αεριο- 
στρόβιλος 

Γεννήτρια   660 
MW προς δίκτυο 

 
Ατμολέβητας  
ανάκτησης 
θερμότητας 

Καμινάδα 

Αερόψυκτο ψυγείο - 
συμπυκνωτής 

Θερμά   καυσαέρια  

Συμπληρωματικό νερό ατμολέβητα 

Στρατσωνισμός  Ατμολέβητα 

Προς μονάδα απιονισμού 

  Τροφοδοτικό νερό 
από συμπυκνωτή 

Ατμός στον 
ατμοστρόβιλο 

Καμινάδα 

Συνδυασμένος 
Κύκλος 660 MW 

Φυσικό αέριο M/R 
(Σταθμός μείωσης  

πίεσης ) 
 Πετρέλαιο 

Νερό υδρεύσεως 

Παραγωγή 
απιονισμένου 

νερού 

Συλλογή και 
ελαιοδιαχωρισμός 
υγρών αποβλήτων  

Από στρατσωνισμό 
λέβητα 

Καυστήρας 

Συμπιεστής 

Ατμο-
στρόβιλος 

Σκληρά 
νερά 

Συμπυκνωτής 
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Σχέδιο 2.2 : Εναλλακτικό Διάγραμμα ροής διαξονικής μονάδας συνδυασμένου κύκλου 660 MW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συλλογή και 
επεξεργασία υγρών 

αποβλήτων 

Εκροή 

 

Αέρας 

Αεριοστρόβιλος 

Γεννήτρια  

  500 MW  

προς δίκτυο 

 

Ατμολέβητας  
ανάκτησης 
θερμότητας 

Καμινάδα 

Αερόψυκτος ή υδρόψυκτος- 
συμπυκνωτής 

Ατμοστρόβιλος και 
Γεννήτρια  
280 MW 

προς δίκτυο 

Θερμά   καυσαέρια  

Συμπληρωματικό νερό ατμολέβητα 

Στρατσωνισμός  Ατμολέβητα 

προς μονάδα απιονισμού 

  Τροφοδοτικό νερό 
από συμπυκνωτή 

Ατμός στον 
ατμοστρόβιλο 

Καμινάδα 
Συνδυασμένος 

Κύκλος 660 MW Φυσικό αέριο M/R 
(Σταθμός μείωσης 

πίεσης ) 
 Πετρέλαιο 

Νερό υδρεύσεως 

Παραγωγή 
απιονισμένου 

νερού 

Συλή και 
ελαιοδιαχωρισμός 
υγρών αποβλήτων  

Από  στρατσωνισμό 
ατμολέβητα 

Καυστήρας 

Συμπιεστής Στρόβιλος 

Σκληρά 
νερά 
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Σχέδιο 2.3: Γενική διάταξη ΘΗΣ Χάλκης και κάλυψη οικοπέδου 
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Πίνακας 2.3 :  Εγκαταστάσεις και κτίρια του ΘΗΣ Χάλκης: βασικά δομικά χαρακτηριστικά  

Κατασκευή Kάλυψη (m2) Δόμηση (m3) 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

container 1= 9,25 9,25 

container 2= 9,20 9,20 

container 3= 264,80 264,80 

container 4= 264,700 264,700 

container 5= 18,24 18,24 

container 6= 21,10 21,10 

container 7= 9,25 9,25 

σπιτι εισοδου= 16,96 16,96 

49= 496 496 

59= 285,00 285,00 

62= 376,00 376,00 

51= 136,00 136,00 

κτιριο δεπα α 160,60 160,60 

κτιριο δεπα b 218,30 218,30 

κτιριο δεπα c 234,60 234,60 

70= 105,60 105,60 

18= 45,80 45,80 

47= 254,74 254,74 

73= 83,16 83,16 

43= 200,08 200,08 

33= 609,36 609,36 

59= 280,90 280,90 

69= 34,50 34,50 

55α= 221,60 221,60 

55β= 423,10 423,10 

63= 586,50 1759,5 

ΚΤΙΡΙΑ συνολο 5365,34 6538,34 

   ΣΩΛΗΝΟΔΙΑΔΡΟΜΟΣ  2.625,370 2.625,370 

   ΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

52-53= 449 449 

70= 105,60 105,60 

18= 45,70 45,70 

31= 481,9 481,9 

38= 191,900 191,900 

41= 845 845 

42= 93 93 

9α= 369,4 369,4 

9β= 369,4 369,4 

10= 23,62 23,62 

11= 23,62 23,62 

14= 97,92 97,92 

29= 773,2 773,2 

24= 3615 3615 
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28= 200,47 200,47 

5= 866,25 866,25 

1= 1064,4 1064,4 

75= 9,28 9,28 

76= 70,6 70,6 

21= 26,9 26,9 

40= 133 133 

12= 19,3 19,3 

13= 28,9 28,9 

4= 633 633 

10,8= 147,7 147,7 

7= 180,14 180,14 

εξοπλισμος συνολο 10864,2 10864,2 

ΣΥΝΟΛΑ 18.854,910 20.027,910 

Μέγιστο επιτρεπόμενο 26.534,7 79.604,1 

 με 30%  κάλυψη με 90% δόμηση 

 

2.4.3 Δομικά χαρακτηριστικά και οι όροι δόμησης 

Η διάταξη των παραγωγικών μηχανημάτων και κτιριακών εγκαταστάσεων του σταθμού 

δίδεται στο συνημμένο Σχέδιο  Α.1 « Γενική διάταξη ΘΗΣ Χάλκης», περίληψη του οποίου 

δίδεται στο Σχέδιο 2.3.  

Στην παράγραφο 2.2.4 συνοψίζονται οι όροι δόμησης για το εν λόγω βιομηχανικό γήπεδο 

- Για γήπεδα άρτια κατά τον κανόνα, τα οποία προϋφίστανται της 31-5-85 οι πλάγιες αποστάσεις 

του κτιρίου από τα όρια του γηπέδου ορίζονται σε 5,0 μ. Το μέγιστο πλάτος του κτιρίου στις 

παραπάνω περιπτώσεις δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δέκα (10) μέτρα".  

β) Μέγιστο ποσοστό καλύψεως του γηπέδου τριάντα τοις εκατό (30%) της επιφανείας του. "Σε 

περίπτωση ανέγερσης αποθηκών κατακορύφου τύπου (SILOS) συναρμολογουμένων (βιδωτών), 

βιομηχανικών ή εμπορικών αποθηκών επίσης συναρμολογουμένων, δεξαμενών υγρών 

καυσίμων, μέγιστο ποσοστό κάλυψης 40% της επιφανείας του".  

γ) Μέγιστος αριθμός ορόφων τρεις (3) με μέγιστο ύψος ένδεκα (11) μέτρα μετρούμενο από το 

γύρω φυσικό ή διαμορφωμένο κατά την παράγραφο 10 του άρθρου 1 του παρόντος ΠΔ/τος 

έδαφος.  

δ) Ο συντελεστής δόμησης του γηπέδου ορίζεται σε 0,9 και ο συντελεστής της κατ' όγκον 

εκμετάλλευσης σε 3,3.  

ε) Επιτρέπεται η κατασκευή περισσότερων του ενός κτιρίων στο γήπεδο.  

Στον Πίνακα 2.3 δίδονται οι καλύψεις και οι αντίστοιχοι συντελεστές καλύψεως και δομήσεως 

δια το προτεινόμενη κάτοψη του εργοστασίου. Από τον Πίνακα αυτό διαπιστώνεται ότι οι 

προκύπτοντες συντελεστές αυτοί είναι πολύ μικρότεροι των επιτρεπομένων ορίων. Οι μέγιστοι 

επιτρεπόμενη συντελεστές κάλυψης και δόμησης προκύπτουν με βάση το εμβαδον του ΘΗΣ 

Χάλκης το οποίο ανέρχεται σε 88.449 m2, 



         ΤεχνοΜετρική  ΘΗΣ Χάλκης : Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

 - 38 - Ιανουάριος  2020 

 

Η συνολική κάλυψη του γηπέδου υπολογίζεται σε 18.854,910 m2 η οποία αντιστοιχεί στο 

21,3% της καλύψεως του γηπέδου των 88.449 m2 , δηλαδή είναι μικρότερη της επιτρεπόμενης 

καλύψεως του 30%.  

 

2.4.4 Τρισδιάστατη απεικόνιση εγκαταστάσεων του ΘΗΣ Χάλκης 

Η τρισδιάστατη απεικόνηση των εγκαταστάσεων παραγωγής δίδεται στα ακόλουθα Σχέδια : 

Σχέδιο 2.4 :  Νότια άποψη ΘΗΣ Χάλκης.  

Διακρίνονται οι δεξαμενές πετρελαίου, αριστερά οι δεξαμενές νερού, η 

καμινάδα και δεξιά ο ατμολέβητας ανακτήσεως θερμότητας, με κυανό χρώμα 

το κτίριο αεριοστροβίλου, και το αερόψυκτο ψυγείο. 

Σχέδιο 2.5  :  ΝΑ άποψη του σταθμού.  

Διακρίνονται τα ίδια στοιχεία με εκείνα του Σχεδίου 2.1  

Σχέδιο 2.6 :  Ανατολική άποψη σταθμού.  

Διακρίνεται ο αεροψυκτος πύργος ψύξεως και τα κτίρια αεροστροβίλου και 

ατμοστροβίλου. 

Σχέδιο 2.7:  Βόρεια άποψη ΘΗΣ Χάλκης  

Διακρίνεται ο αερόψυκτος πύργος ψύξεως και η αυλή υψηλής τάσεως 

Σχέδιο 2.8 :  Δυτική άποψη ΘΗΣ Χάλκης.  

Διακρίνονται οι εξερχόμενοι σωλήνες των καλωδίων της ηλεκτρογεννήτριας, ο 

μετασχηματιστής ανυψώσεως τάσεως και οι πυλώνες μεταφοράς ρεύματος 

Σχέδιο 2.9:  Κάτοψη ΘΗΣ Χάλκης εντός του γηπέδου του σταθμού 

Σχέδιο 2.10: Νότια προοπτική άποψη ΘΗΣ Χάλκης εντός του γηπέδου του σταθμού 

 

Στα σχέδια αυτά απεικονίζονται επί της κατόψεως σε δισδιάστατη μορφή οι εγκαταστάσεις 

σωληνώσεων και εσχαρών του σταθμού για την διακίνηση των ρευστών. 

Από τα σχέδια αυτά παρατηρείται ότι γενικώς όλες οι μεγάλες παραγωγικές εγκαταστάσεις 

του σταθμού (αεριοστρόβιλος και ατμοστόβιλος) είναι σκεπασμένες με το μεγάλο κυανούν 

κτίριο  ενώ ασκεπείς είναι ο ατμολέβητας ανακτήσεως θερμότητας και η καμινάδα.  

Επομενως ο σταθμος δεν θα αποτελεί οπτική ρύπανση αλλά αντίθετα μάλλον ένα βιομηχανικό 

ορόσημο λόγω της άκρως συμμαζεμένης όψεώς και της βιομηχανικής αρχιτεκτονικής του.  
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Σχέδιο 2.4 : Νότια άποψη ΘΗΣ Χάλκης.  

Διακρίνονται οι δεξαμενές πετρελαίου εμπρός και όπισθεν οι δεξαμενές νερού, η καμινάδα και δεξιά ο ατμολέβητας ανακτήσεως θερμότητας εν 

σειρά με το κτίριο αεριοστροβίλου με τις περσίδες αναρροφήσεως του εξωτερικού αέρα της καύσεως επάνω από το κτίριο αεριοστροβίλου και το 

φυλάκιο εισόδου 
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Σχέδιο 2.5  : ΝΑ άποψη του σταθμού.  

Διακρίνονται τα ίδια στοιχεία με εκείνα του Σχεδίου 2.4 συν τον αερόψυκτο πύργο ψύξεως στα δεξιά  
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Σχέδιο 2.6 : Ανατολική  άποψη σταθμού.  

Διακρίνεται ο αερόψυκτος πύργος ψύξεως  και ακριβώς από επάνω το αεροψυγείο δια την ψύξη των λιπαντικών των στροβίλων 
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Σχέδιο 2.7: Βόρεια  άποψη ΘΗΣ Χάλκης  

Διακρίνεται ο αερόψυκτος πύργος ψύξεως και η αυλή υψηλής τάσεως με τους δύο μετασχηματιστές ανυψώσεως τάσεως οι οποίοι τροφοδοτούνται  

με από τα κτίρια αεριοστροβίλου (δεξιά) και ατμοστροβίλου (αεριστερά) με καλώδια εντός των αντιστοίχων σωληνώσεων 
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Σχέδιο 2.8 : Δυτική άποψη ΘΗΣ Χάλκης.  

Διακρίνονται οι εξερχόμενοι σωλήνες των καλωδίων των ηλεκτρογεννητριών , οι  μετασχηματιστές ανυψώσεως τάσεως και η αυλή υψηλής 

τάσεως με τους πυλώνες μεταφοράς ρεύματος υψηλής τάσεως 
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Σχέδιο 2.9: Νότεια προοπτική όψη ΘΗΣ Χάλκης ἐντός του γηπέδου εγκαταστάσεως 
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Σχέδιο 2.10 : Δυτική προοπτικη  άποψη ΘΗΣ Χάλκης  
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2.4.5 Συνοδά έργα : αγωγός παροχής φυσικού αερίου 

Στο Χάρτη 2.5  που ακολουθεί, δίδεται η χάραξη του αγωγού φυσικού αερίου με γραμμή 

χρώματος ιωδί από τον σταθμό μέτρησης και μείωσης της πιέσεως (M/R) στο γήπεδο του ΘΗΣ 

Χάλκης έως τον αγωγό φυσικού αερίου με τον οποίο θα συνδεθεί με θερμή κόλληση.  Όπως 

φαίνεται από την μηκοτομή Google Earth το μήκος του αγωγού σε κάθετη προβολή ανέρχεται 

σε 1,95 χλμ και διέρχεται μέσω μίας πεδινή περιοχής υψομέτρου περί τα 77 με 79 m.  

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Προσαρτήματος Ι, ο αγωγός θα είναι διαμέτρου 14 ιντσών 

και έχει πίεση σχεδιασμού του 90 bar = 9.000 kPa. 

Χάρτης 2.9 : Όδευση αγωγού φυσικού αερίου και και η αντίστοιχη μηκοτομή 
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2.4.5.1 Συνοδά έργα : Ηλεκτρική διασύνδεση 

Στο Χάρτη 2.10 δίδεται η κύρια όδευση της ηλεκτρικής διασυνδέσεως του ΘΗΣ Χάλκης με το  

με την γραμμή υψηλής τάσεως του ΑΔΜΗΕ 400 kV. Η διασυνδετήρια γραμμή θα είναι υψηλής 

τάσεως 400 kV υπερβαρέως τύπου και διπλού τριφασικού κυκλώματος Β’Β’ 400 kV, θερμικού 

ορίου μεταφοράς περί τα 2 x1400 MVA, ικανοποιώντας έτσι το κριτήριο λειτουργίας Ν-1, 

δηλαδή συνέχιση λειτουργίας ακόμα και μετά την απώλεια  μίας εκ των δύο τριφασικών 

γραμμών. Από τον Χάρτη 2.10 διαπιστώνεται ότι η διασύνδεση αυτή έχει μήκος 9,33 χλμ και 

διέρχεται εντός αγροτικών εκτάσεων και μακρυά από οικισμούς και εκτός ζώνης NATURA. 

Το υψόμετρο της γραμμής ξεκινά από 78 m πάνω από την θάλασσα και φθάνει έως τα 104 m.  

Το ΚΥΤ Λάρισας συνιστά κόμβο δια τα σημεία σύνδεσης των Γ.Μ. 400 kV και  150 kV και 

εξυπηρετούν  ανάγκες  απομάστευσης  ισχύος  προς  τις  Γ.Μ.  150 kV . Τα 13  ΚΥΤ  της 

χώρας περιλαμβάνουν έναν ή  περισσότερους αυτομετασχηματιστές (ΑΜ/Σ) τριών τυλιγμάτων  

400 kV / 150 kV /30 kV .   

 

Χάρτης  2.10:  Όδευση γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και μηκοτομή  
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Τυπικοί πυλώνες του ΑΔΜΗΕ των γραμμών μεταφοράς υπερηψηλής τάσεως 400 kV δίδονται 

στο Σχήμα 2.1 που ακολουθεί.  

 

Σχήμα 2.1 : Πυλώνες της ΔΕΗ υπερυψηλής τάσεως 400 kV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.6 Συνοδά έργα : Αγωγοί υδρεύσεως και αποχετεύσεως  

Ο ΘΗΣ Χάλκης θα τροφοδοτείται με νερό υδρεύσεως τόσο από γεωτρήσεις της περιοχής όσο 

και με απ’ ευθεία σύνδεση με το δίκτυο υδρεύσεως της ΔΕΥΑΛ το οποίο θα επεκταθεί για την 

κάλυψη αναγκών του σταθμού. 

Το ίσιο ισχύει και για τα υγρά απόβλητα του σταθμού τα εξομοιούμενα με τα αστικά. 
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2.5 Περιγραφή Σχεδιασμού Κατασκευής και Λειτουργίας του έργου 

2.5.1 Γενικά 

Ο σταθμός θα λειτουργεί κανονικά με καύσιμο το φυσικό αέριο και σε έκτακτες περιπτώσεις 

διακοπής της παροχής φυσικού αερίου με καύσιμο ελαφρύ πετρέλαιο ντήζελ, το πολύ έως 

πέντε ημέρες ετησίως. Η ψύξη του σταθμού θα γίνεται με αερόψυκτο πύργο ψύξεως χωρίς την 

χρήση νερού η οποία πρωτίστως θα γίνεται:  

• για την συμπλήρωση του τροφοδοτικού νερού Ατμο-Λέβητα Ανακτήσεως θερμότητας 

(ΑΛΑΘ)  

• για τον καθαρισμό του συμπιεστήρα του αεριστροβίλου από τις επικαθήσεις 

• για τις πλύσεις στον σταθμό 

Η κατασκευή του σταθμού θα γίνει σε ένα επιπεδο δια την εγκατάσταση επιμέρους 

συστημάτων. Τέλος θα απαιτηθούν ποσότητες σκυροδέματος για την θεμελίωση του 

εξοπλισμού, δια τους τοίχους αντιστηρίξεως των πλατειών και δια τις κτιριακές κατασκευές. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο σχεδιασμός του έργου δίδονται στην προηγούμενο 

παράγραφο 2.4:  

2.4 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Έργου ή Δραστηριότητας 

2.4.1 Γενικά 

2.4.2 Διάγραμμα ροής της παραγωγικής διαδικασίας 

2.4.3 Δομικά χαρακτηριστικά και οι όροι δόμησης 

2.4.4 Συνοδά έργα : αγωγός παροχής φυσικού αερίου 

2.4.5 Συνοδά έργα : Ηλεκτρική διασύνδεση 

Στις παραγράφου 2.4.2 και 2.4.3 δίδονται ο βασικός σχεδιασμός του έργου (διάγραμμα ροής) 

και η γενική διάταξη ΘΗΣ Χάλκης και κάλυψη οικοπέδου. Τέλος στο Παράρτημα Α, δίδεται 

μία αναλυτική περιγραφή των επιμέρους εγκαταστάσεων του σταθμού. 

2.5.2 Ο ενεργειακός σχεδιασμός του σταθμού : μέσος βαθμός αποδόσεως 

Ο βαθμός αποδόσεως του σταθμού ορίζεται ως η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια ως προς την 

προσδιδόμενη ενέργεια καυσίμου σε μία χρονική περίοδο και είναι συνάρτηση πολλών 

παραγόντων και ιδίως :  

1. Της μέσης εξωτερικής θερμοκρασίας 

2. Του φορτίου της μονάδας (πλήρες, μερικό) 

3. Του αριθμού των εκκινήσεων του σταθμού από ψυχρή εφεδρεία 

4. Του τρόπου ψύξεως του σταθμού: με αερόψυκτο ψυγείο ή υδρόψυκτο πύργο ψύξεως: 

Στο Σχήμα 2.3 δίδεται ο βαθμός αποδόσεως του σταθμού με τις διάφορες παραλλαγές των 

ανωτέρω παραγόντων. 

Παρατηρείται ότι όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι 35°C η αποδιδόμενη ισχύς του σταθμού 

μειώνεται στα 580 με 590 MW ενώ ο α βαθμός αποδόσεως μειώνεται κατά 0,5% έως 0,8%. 
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Τέλος παρατηρείται ότι  όταν ο σταθμός λειτουργεί στα 260 MW, δηλαδή στο 39,4% της 

ονομαστικής ισχύος τότε ο βαθμό αποδόσεως μειώνεται δραματικά στο 54,4 έως 55%. 

Επομένως και για λόγους συντηρητικούς από πλευράς περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 

λαμβάνεται δια τους υπολογισμούς ως ο μέσος βαθμό αποδόσεως του σταθμού ίσος με 61%, 

όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.3 ο οποίος αντιπροσωπεύει λειτουργία υπό μερικό φορτίο στα 470 

MW ήτοι στο 71% του ονομαστικού 

Σχήμα 2.2: Βαθμός αποδόσεως ΘΗΣ Χάλκης ως συνάρτηση εξωτερικών παραγόντων :  

Κυανοί γεμάτοι κύκλοι: τυπική λειτουργία στο μέγιστο φορτίο και σε συνθήκες ISO (15°C, 

υγρασία 60%, βαρομετρική πίεση : 1.013 kPa,  ρόμβοι : λειτουργία με εξωτερική θερμοκρασία 

35°C, κύκλος χωρίς πλήρωση : με αερόψυκτο συμπυκνωτήρα,  x : λειτουργία με εξωτερική 

θερμοκρασία 0°C. (Πηγή : General Electric για το σταθμό 9ΗΑ.01)   

 

2.5.3 Ο ενεργειακός σχεδιασμός : παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας 

2.5.3.1 Γενικά 

Με βάση τα ανωτέρω αναπτύσσεται ο Πίνακας 2.4 ο οποίος δίδει τα βασικά ενεργειακά 

χαρακτηριστικά του ΘΗΣ Χάλκης σε συνθήκες πλήρους φορτίου. Ως επίπεδο 

ηλεκτροπαραγωγικής ισχύος λαμβάνονται τα 660 MW. Ο βαθμός αποδόσεως του σταθμού 

λαμβάνεται ίσος με 61%, τόσο για την περίπτωση του φυσικού αερίου όσο και του πετρελαίου. 

Η ισχύς του καυσίμου προκύπτει ευθεως μετά από διαίρεση της ισχύος με τον βαθμό 

αποδόσεως. Η κατωτέρα θερμογόνος δύναμη του φυσικού αερίου λαμβάνεται με βάση τα 

αποτελέσματα της Προσαρτήματος ΙΙ όπου αναλύεται η καύση του φυσικού αερίου. Η ΚΘΔ 

του πετρελαίου λαμβάνει ίση με 10 kWh/λίτρο. 



         ΤεχνοΜετρική  ΘΗΣ Χάλκης : Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

 - 51 - Ιανουάριος  2020 

 

Επομένως η απαιτούμενη παροχή καυσίμου προκύπτει διαιρώντας την ισχύ καυσίμου με την 

ΚΘΔ. Ο αέρας της καύσεως και ο όγκος των καυσαερίων προκύπτουν από την Ανάλυση της 

καύσεως του Προσαρτήματος ΙΙ για το φυσικό αέριο, όπου ο μοριακός όγκος αέρα/καυσίμου 

και καυσαερίων/καυσίμου προκύπτει ίσος με 32,2 και 33,5 αντιστοίχως. Με ανάλογη ανάλυση 

καύσεως πετρελαίου προκύπτει ότι ο λόγος όγκου αέρα ή καυσαερίων ανά λίτρο πετρελαίου 

προκύπτει ίση με 32,1 και 33 αντιστοίχως. Οι λόγοι αυτοί έχουν ληφθεί κατά τέτοιο τρόπο 

ώστε η συγκέντρωση του Οξυγόνου στα ξηρά καυσαέρια να είναι 15%, όπως απαιτεί η Οδηγία. 

Πίνακας 2.4 : Συνθήκες λειτουργίας ΘΗΣ Χάλκης 

Απόδοση ΘΗΣ Χάλκης Μονάδες Φυσικό αέριο Πετρέλαιο 

Παραγόμενη ισχύς (μεικτή) MW 660,0 660 

Βαθμός απόδοσης % 61% 61% 

Ισχύς καυσίμου MW 1.081,97 1.081,97 

Κατωτέρα θερμογόνος δύναμη kWh/Nm3 ή /L 10,03 10,00 

Καύσιμο 
 

  
Παροχή φυσικού αερίου ή πετρελαίου Nm3 ή L/h 107.852,8 108.196,7 

Αέρας της καύσεως 

Απαίτηση αέρα  Nm3/h 3.473.965,5 3.473.114,8 

Απαίτηση αέρα (ξηρός) Nm3/h 3.461.387,2  
Καυσαέρια 

Παροχή όγκου Nm3/h 3.613.061,4 3.570.491,8 

Παροχή μάζας kg/h 4.541.909,2 4.605.934,4 

kg/s 1.261,6 1.279,4 

Παροχή όγκου (130 °C) m3/h 5.332.622,1 5.269.792,3 

Παροχή όγκου (180 °C) m3/h 5.993.991,6 5.923.369,4 

Παροχή όγκου (ξηρά) Nm3/h 3.384.561,9  
Παροχή όγκου υδρατμού Nm3/h 228.499,6  
Παροχή μάζας υδρατμού kg/h 183.615,7  
Ετήσια μεγέθη παραγωγής και χρήσεως ενέργειας 

Ετήσιες ώρες υπό ισοδύναμο φορτίο h 6000 120 

Μέσο φορτίο % 75% 75% 

Ηλεκτροπαραγωγή (μεικτή) MWh 2.970.000,0 59.400,0 

Φυσικό αέριο ή πετρέλαιο  Νm3 ή L 485.337.505,1 9.737.704,9 

Χρήση αέρα Νm3 15.632.844.726,0 312.580.327,9 

Παραγωγή καυσαερίων Νm3 16.258.776.508,0 321.344.262,3 

 

Η παροχή μάζας καυσαερίων προκύπτει από την παροχή του κανονικού όγκου ανά ώρα επί 

την πυκνότητα όπου ισούται με 1,25 kg/Nm3 για το φυσικό αέριο και 1,29 για το πετρέλαιο. 

Τέλος τα ετήσια μεγέθη παραγωγής και ενεργειακών καταναλώσεων προκύπτουν με βάση την 

υπόθεση ότι ο σταθμός θα λειτουργεί με φυσικό αέριο περί τις 6.000 ώρες ετησίως σε ένα 

ισοδύναμο μέσο φορτίο στο 75% του πλήρους φορτίου. Για το φυσικό αέριο προκύπτει η 

ετήσια ηλετροπαραγωγή θα κινηθεί περί τα 2,97 δις κιλοβατώρες και κατανάλωση φυσικού 

αερίου περί τα 485,4 εκατ. Nm3. 
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Πύργος Ψύξεως 

Αντιθέτως για το πετρέλαιο θα λειτουργεί κατά 5x24 = 120h ετησίως και επομένως η απαίτηση 

πετρελαίου ανέρχεται σε 9739 m3. Εάν το πετρέλαιο λειτουργούσε επί πέντε ημέρες υπό 

πληρες φορτίο τότε η κατανάλωση πετρελαίου θα ισούταν με 12900 m3.  

2.5.3.2 Ισοζύγιο ενέργειας 

Με βάση τα αναλυτικά στοιχεία του διαγράμματος ροής του σταθμού της General Electric 

διαπιστώνεται ότι η απορριπτόμενη θερμότητα του ατμού στον συμπυκνωτήρα  του σταθμού 

είναι περί τα 303,8 MW. Η θερμότητα αυτή αντιστοιχεί στο 28,1% της προδιδόμενης 

θερμότητας καυσίμου των 1082 MW (βλέπε Πίνακα 2.4),  το 61% της οποίας μετατρέπεται σε 

ηλεκτρική ενέργεια και το υπόλοιπο 10,% απορρίπτεται με τα καυσαέρια στην καμινάδα (~ 

6,5%) και με την ψύξη των λιπαντικών ελαίων του αεριοστροβίλου και ατμοστροβίλου με το 

κλειστό κύκλωμα ψύξεως (4,4%). 

Σχήμα 2.3: Διάγραμμα Shankey για το ισοζύγιο ενέργειας του σταθμού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από το ανωτέρω Σχήμα 2.3 παρατηρείται ότι ο ΘΗΣ Χάλκης θα χρειαστεί να απορρίψει το 

33% της ενέργειας των καυσίμων στον πύργο ψύξεως η οποία αντιπροσωπεύει το 28% της 

απορριπτόμενης ενέργειας στον συμπυκνωτήρα και το 5% στα λιπαντικά έλαια με δεύτερο 

κύκλωμα εναλλάκτη. 
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2.5.4 Χρήση νερού 

2.5.4.1 Χρήση συμπληρωματικού νερού στον ΑτμοΛέβητα Ανακτήσεως Θερμότητας  

Σημαντική χρήση νερού, ως απιονιεμένο συμπληρωματικό νερό, γίνεται στο κύκλωμα του 

Ατμο-Λέβητα Ανακτήσεως Θερμότητας (ΑΛΑΘ) εις το οποίο παράγεται ατμός υψηλής, μέσης 

και χαμηλής πιέσεως (ΥΠ=168,33 bar, ΜΠ=38,7bar, ΧΠ=4,61bar ) ο οποίος οδηγείται στους 

αντίστοιχους ατμοστροβίλους ΥΠ, ΜΠ και ΧΠ και εκτονώνεται σταδιακώς και εξερχόμενος 

του ατμοστροβίλου ΧΠ σε πίεση πλήρως σε χαμηλή πίεση 0,035 bar οδηγείται στον 

συμπυκνωτήρα (αερόψυκτο ψυγείο) προς συμπυκνωση σε νερό, ψυχόμενος από τον άεριο που 

διέρχεται μέσα από το αεροψυγείο. 

Η συνολική παροχή νερού σε αυτό το κύκλωμα δίδεται στο συμπυκνωτήρα ίση με 522,4 t/h. 

To συμπληρωματικό νερό στο κύκλωμα αυτό εκτιμάται κατά τρόπο συντηρητικό ίση με το 2% 

της παροχής ήτοι 10,5 m3/h. Η παραγωγή αυτής της ποσότητας απιονισμένου νερού θα γίνεται 

είτε σε μονάδα αντίστροφης όσμωσης ή σε μονάδα απιονισμού με ρητίνες και με ένα μέσο 

συντελεστή συγκεντρώσεως (ΣΣ) της τάξεως του 2,5.  

Με τον συντελεστή αυτό προκύπτει η συνολικά απαιτούμενη παροχή τροφοδοσίας νερού Τ 

στον απιονιστή δια την παραγωγή των W = 10,5 m3/h απιονισμένου νερού ως εξής :  

Τ = W (ΣΣ)/(ΣΣ-1) = 17,5 m3/h.  Από την ποσότητα αυτή θα απορρίπεται ως υγρό απόβλητο 

Y = T – W = 7 m3/h με συγκέντρωση αλάτων CY = CT (ΣΣ). 

Το συμπληρωματικό αυτό νερό υφίσταται κατεργασία απιονισμού ώστε οι συγκεντρώσεις των 

αλάτων σε αυτό πρακτικά μηδενίζονται ενώ το απορριπτόμενο νερό του απιονισμένου 

κυκλώματος αυτού στον ατμολέβητα έχει και αυτό πρακτικά μηδενική αλατότητα. Δια τον 

λόγο αυτό το απορριπτόμενο νερό ανακυκλώνεται προς τις διάφορες χρήσεις νερού εντός του 

σταθμού όπως η έκπλυση των πτερυγίων του συμπιεστή αφού υποστεί υμπληρωματικό 

απιονισμό.. 

2.5.4.2 Χρήση νερού εκπλύσεως πτερυγίων συμπιεστού 

Στους αεριστροβίλου καθίσταται συχνά επιτακτική η ανάγκη εκπλύσεως του συμπιεστού με 

απιονισμένο νερό, διότι οι επικαθήμενοι ρύποι επί των πτερυγίων αυτού, προκελούν 

σημαντική μείωση του βαθμού αποδόσεως του αεριοστροβίλου. Υπάρχουν δύο μέθοδοι 

εκπλύσεως των πτευρυγίων του συμπιεστού :  

Α) κατά την λειτουργεία,  

Β) εκτός λειτουργείας 

Η επιλεχθεισόμενη μέθοδος είναι συνάρτηση των ωρών εντάξεως του ΘΗΣ εις το σύστημα. 

Αμφότεροι οι μέθοδοι είναι δόκιμοι και εφαρμόζονται ευρέως. 

Δια την εκτίμηση του απαιτούμενη νερού εκπλύσεως γίνεται χρήση του άρθρου εις  την 

αναφορά [6], , εις το οποίο δίδεται το κάτωθι σχήμα 12 της εν λόγω δημοσιεύσεως (βλέπε 

επόμενη σελίδα). Στο σχήμα αυτό δίδονται οι τυπικοί λόγοι μάζας αέρα/νερού εκπλύσεως για 

τις διάφορες τεχνολογίες συμπιεστών 

Εδώ και για λόγους συντηρητικούς λαμβάνεται λόγος αέρα/νερού κατά μάζα ίσος με 

400. Η παροχή μάζας του αέρα λαμβάνεται από τον Πίνακα 2.7 ίση με 3.473.965,5 Nm3/h επί 

την πυκνότητα του αέρα 1,29 kg/Nm3 δια 400, δηλαδή ίση με 11,2 m3/h. 
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Η παροχή όμως είναι απαιτητή κατά το 50% μόνο του χρόνου διότι οι εκπλύσεις δεν γίνονται 

συνεχώς.  Επομένως σε συνεχή ωριαία βάση η ζήτηση αυτή αντιστοιχεί σε 11,2/2 =5,6 m3/h 

και σε ετήσια : 5,6 x 6000 x 75% = 25.208 m3. 

2.5.4.3 Άλλες χρήσεις νερών 

Άλλες χρήσεις νερού στον ΘΗΣ Χάλκης περιλαμβάνουν τις πλύσεις χώρων και λοιπού 

εξοπλισμού για λόγους καθαριότητας. Εκτιμάται οι χρήσεις αυτές θα καταναλώνουν νερό της 

τάξεως των 20 m3 ημερησίως ήτοι 7.300 m3 ετησίως. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.4.4 Χρήση πόσιμου νερού 

Ο ΘΗΣ Χάλκης θα συνδεθεί κανονικά με το δίκτυο πόσιμου νερού της ΔΕΥΑ Λαρίσης για τις 

ανάγκες χρήσεως νερού υγιεινής, ο οποίες εδώ εκτιμώνται συντηρητικά με βάση των αριθμό 

των απασχολουμένων στο εργοστάσιο οι οποίοι εκτιμώνται ότι θα ανέλθουν σε τουλάχιστον 

35 άτομα τα οποία θα λειτουργούν σε τρείς βάρδιες. 

Λαμβάνοντας συντηρητικά ότι η ημερήσια κατανάλωση ανά κεφαλή είναι ίση με 140 λίτρα 

τότε η ημερήσια κατανάλωση και η ετήσια υπολογίζεται ως 4,9 m3 και 1680 m3 αντιστοίχως.  
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2.5.4.5 Συγκεντρωτικές ποσότητες νερού 

Τομέας Ωριαίως (m3/h) Ημερησίως (m3) Ετησίως (m3) 

Συμπληρωματικό νερό ΑΛΑΘ 17,5 175 63875 

Πλύσεις πτερυγίων αεροσυμπιεστού 5,6 -- 0 

Άλλες χρήσεις (καθαρισμός, πλύσεις)  20 6000 

Πόσιμο νερό  4,9 1470 

Συγκεντρωτικά  200 71345 

 

2.5.5 Ιδιοκαταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας 

Από τα 660 MW παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, περίπου το 1% ιδιοκαταναλώνεται για 

την κάλυψη των εσωτερικών φορτίων του σταθμού τα κυριότερα εκ των οποίων είναι : 

1. Οι αντλίες τροφοδοσίας νερού στον ατμολέβητα 

2. Οι αντλίες/κυκλοφορητές στο πρωτεύον κλειστό κύκλωμα του νερού/ατμού  

3. Οι αντλίες νερού στο δευτερεύον ανοιχτό κύκλωμα του πύργου ψύξεως 

4. Οι αντλίες νερού στο ανοιχτό κύκλωμα ψύξεως των λιπαντικών ελαίων του σταθμού 

5. Οι ανεμιστήρες του πύργου ψύξεως 

Τα ανωτέρω φορτία καταναλώνουν το 70% περίπου των ιδιοκαταναλώσεων και διά τούτο θα 

είναι εξοπλισμένα με όλες τις απαιτούμενες τεχνολογίες εξοικονομήσεως ενέργειας. 

2.6 Εργασίες κατασκευής του σταθμού 

2.6.1 Προετοιμασία εργασιών, κατασκευή και φάση λειτουργίας 

Θα γίνουν οι απαραίτητες προετοιμασίες στην περιοχή για την κατασκευή της μονάδας 

ηλεκτροπαραγωγής και θα εκτελεστούν εκχωματώσεις. 

Σε μία συγκεκριμένη περιοχή της τοποθεσίας που έχει επιλεχθεί θα εκτελεστούν οι κατωτέρω 

κύριες εργασίες: 

• Γενική προετοιμασία του εδάφους, κατασκευή των κυρίων δρόμων και σύνδεση 

δικτύου σκυρόστρωτων οδών για σκοπούς  μεταφοράς  και αποθήκευσης. Το 

συγκεκριμένο δίκτυο θα συνδεθεί με το ήδη υπάρχον τοπικό δίκτυο δρόμων. 

• Περίφραξη της περιοχής εργασιών 

• Κατασκευή δικτύου για την παροχή και μεταφορά πόσιμου / βιομηχανικού νερού. 

• Κατασκευή δικτύου αποχετεύσεων για τη συλλογή και απομάκρυνση των ομβρίων. 

• Κατασκευή δικτύου αποχετεύσεων για τη συλλογή υδάτων υγιεινής. Κατεργασία 

υδάτων υγιεινής. 

• Γενικό δίκτυο μεταφοράς ενέργειας. Δίκτυο διανομής MV, ηλεκτρικοί διακόπτες, 

μετασχηματιστές MV/LV. 

• Σύστημα γείωσης   
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• Σύστημα φωτισμού για την περιοχή εργασιών. 

• Δίκτυο επικοινωνιών: σύνδεση με το υπάρχον τοπικό δίκτυο τηλεφώνου. 

• Κατασκευή πάρκινγκ. 

 Η περιοχή εργασιών θα περιλαμβάνει επίσης:  

• Κύρια είσοδο, συστήματα επιτήρησης και ελέγχου και ομάδες ασφαλείας.  

• Γραφεία (προκατασκευασμένο κτίριο) 

• Τουαλέτες, ντους, στεγασμένα δωμάτια και ερμάρια (προκατασκευασμένο κτίριο) 

• Κτίριο πρώτων βοηθειών – Μη σταθερό (προκατασκευασμένο κτίριο) 

2.6.2 Ανέγερση εγκατάστασης 

Η ανέγερση του εργοστασίου θα γίνει σε δύο κύριες φάσεις: 

• Κατασκευή κτιρίων 

• Εγκατάσταση των ηλεκτρομηχανολογικών μηχανημάτων 

Η κατασκευή των κτιρίων περιλαμβάνει επίσης: 

• Προετοιμασία της περιοχής εργασιών και θεμελίωση 

• Κατασκευή οδικού δικτύου 

• Κατασκευή βάσεων για τα κύρια εξαρτήματα 

• Βάσεις αεροστροβίλων 

• Κατασκευή βάσεων άλλων μηχανημάτων και θεμελίωση κτιρίων 

• Εγκαταστάσεις κοντά στους αεροστροβίλους. Περιφράγματα 

• Σύστημα σωληνώσεων – Σωληνώσεις που συνδέουν το HRSG με στρόβιλο 

2.6.3 Ποιότητα και ποσότητα των υλικών και απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό 

Έδαφος 

Για τις δραστηριότητες στην περιοχή εργασιών είναι απαραίτητη μία έκταση της τάξης των 

110 στρεμμάτων 

Νερό 

Η απαίτηση σε πόσιμο / βιομηχανικό νερό θα είναι της τάξης των 3-400 m3/ημέρα. Η παροχή 

του νερού θα γίνεται μέσω τοπικών αγωγών ύδατος, πηγάδια ή κανάλια (μετά από κατεργασία 

αν είναι απαραίτητο). 

Ενέργεια 

Η απαιτούμενη ενέργεια θα είναι της τάξης των 1000 kW. Η παροχή θα γίνει από το τοπικό 

δίκτυο διανομής ρεύματος. 

Υλικά κατασκευής 

Στο παρόν αρχικό στάδιο σχεδιασμού έχει εκτιμηθεί ότι οι ποσότητες των υλικών που 

απαιτούνται για την κατασκευή των κτιρίων και των υπολοίπων έργων όπως δρόμοι κτλ είναι: 
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Σκυρόδεμα (περίπου 10.000m3), το οποίο θα κατασκευαστεί από περίπου 12.000 m3 χύμα 

υλικών (περίπου 80% ακατέργαστα υλικά και 20% άμμος) και 1.000 τόνους σιδήρου. 

Τα χύμα υλικά για την παρασκευή του σκυροδέματος και άλλων υλικών θα προμηθεύονται 

από τα τοπικά λατομεία και από τοπικές ή προσωρινά εγκατεστημένες στην περιοχή εργασιών, 

μονάδων παραγωγής σκυροδέματος. 

Καύσιμα 

Τα καύσιμα (πετρέλαιο, βενζίνη) χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία των μηχανημάτων που 

απασχολούνται στο εργοτάξιο (φορτηγά, γερανοί και εκσκαφείς). Τα καύσιμα θα παρέχονται 

από τους εργολάβους που απασχολούνται στο εργοτάξιο. 

Περιορισμένη αποθήκευση καυσίμων συνίσταται για τη θέρμανση ή την παραγωγή ζεστού 

νερού αν είναι απαραίτητο. Επίσης θα γίνει χρήση του φυσικού αερίου για παρόμοιους 

σκοπούς αν είναι διαθέσιμο τη συγκεκριμένη στιγμή. 

2.6.4 Ανθρώπινο δυναμικό 

Η κατασκευή του εργοστασίου συνίσταται από δύο φάσεις: τη φάση προμήθειας του 

εξοπλισμού  και τη φάση της ανέγερσης. Οι εργασίες είναι προετοιμασία της περιοχής 

εγκατάστασης, κατασκευή των κτιρίων και συναρμολόγηση των ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων 

Κατά την πρώτη φάση (που είναι αφιερωμένη στην κατασκευή υποδομών, σε κατεδαφίσεις 

όπου είναι απαραίτητο, και στην προετοιμασία του εδάφους) το απαιτούμενο ανθρώπινο 

δυναμικό είναι 50 άνθρωποι / ημέρα, όπου το υψηλότερο  ποσοστό θα είναι μη εξειδικευμένοι 

εργάτες. Κατά την επόμενη φάση το απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό κατά μέσο όρο θα είναι 

100 εργάτες για ένα χρονικό διάστημα περίπου 12 μηνών. 

Η εγκατάσταση των ηλεκτρομηχανολογικών μηχανημάτων θα ξεκινήσει μετά τον 3ο μήνα από 

το ξεκίνημα των εργασιών στην περιοχή εγκατάστασης και θα χρειαστεί μία περίοδος 17 

μηνών για την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων εργασιών για έναν κύκλο λειτουργίας 

(εγκατάσταση των αεροστροβίλων και έλεγχος λειτουργίας) Ο συνολικός χρόνος που 

απαιτείται για να ολοκληρωθεί η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής (HRSG και εγκατάσταση 

ατμοστροβίλου και έλεγχος λειτουργίας) είναι περίπου 24 μήνες το ξεκίνημα των εργασιών 

στην περιοχή εγκατάστασης. Η φάση ελέγχου θα διαρκέσει 2 μήνες για έναν απλό κύκλο 

λειτουργίας και 2 μήνες περίπου για έναν συνδυασμένο κύκλο λειτουργίας. Το απαιτούμενο 

ανθρώπινο δυναμικό στη διάρκεια αυτής της φάσης είναι 150 άνθρωποι / ημέρα, οι 

περισσότεροι των οποίων θα είναι ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό; τέτοιο ειδικευμένο 

προσωπικό θα είναι παρόν συνέχεια κατά τη φάση αυτή και θα αποσυρθεί μόλις 

ολοκληρωθούν οι εργασίες στο εργοστάσιο.  

2.6.5 Περιβαντολλογικά θέματα 

2.6.5.1 Υγρά απόβλητα 

Τα υγρά απόβλητα που θα δημιουργηθούν κατά την κατασκευή της μονάδας προέρχονται 

κυρίως από τις βροχές και τα απόβλητα από τον υγειονομικό καθαρισμό. Τα απόβλητα 

υγιεινής, λόγω της παρουσίας εργατών στην περιοχή, εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 15 

m3/ημέρα και θα μεταφέρονται σε σηπτικές δεξαμενές αποβλήτων, οι οποίες θα εκκενώνονται 

και τα απόβλητα θα μεταφέρονται σε εξωτερικές εγκαταστάσεις προς κατεργασία και τελική 

διάθεση.  
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2.6.5.2 Εκπομπές αερίων 

Οι εκπομπές αερίων και η σκόνη προέρχονται από τη λειτουργία των μηχανημάτων όπως 

εκσκαφέων, γερανών και φορτηγών για την μεταφορά υλικών. 

2.6.5.3 Στερεά απόβλητα 

Τα στερεά απόβλητα προέρχονται κυρίως από τα υλικά συσκευασίας και σε μικρό ποσοστό 

από την παρουσία ανθρωπίνου δυναμικού. Τέτοια απόβλητα θα διαθέτονται κατάλληλα με 

ευθύνη των προμηθευτών όπως καθορίζεται από το νόμο. 

2.6.5.4 Θόρυβος  

Ο θόρυβος στο εργοτάξιο σχετίζεται με τη φάση κατασκευής. Συγκεκριμένα: 

• Προετοιμασία εδάφους 

• Εργασίες εκσκαφής 

• Εργασίες θεμελίωσης  

• Κατασκευή και ανέγερση κτιρίων 

• Δημιουργία δρόμων και καθαρισμός 

Οι μηχανές μπορούν να ταξινομηθούν σε: 

• Οχήματα επεξεργασίας εδάφους (εκσκαφείς κλπ) 

• Μηχανές μεταφοράς υλικών 

• Σταθερός εξοπλισμός (αντλίες, γεννήτριες κλπ) 

• Άλλες μηχανές 

Η ένταση των θορύβων που θα εκπέμπουν οι μηχανές εξαρτάται από τον τύπο της μηχανής και 

την συγκεκριμένη εργασία που εκτελείται. Ο Πίνακας 2.5 στη συνέχεια δίνει τις διάφορες 

κατηγορίες μηχανών και τα επίπεδα θορύβου που εκπέμπουν. 

Πίνακας 2.5 : Κατηγορίες μηχανών και τα επίπεδα θορύβου που εκπέμπουν. 

Κατηγορία Μηχανών Μηχανή Επίπεδο Θορύβου 

(dBA σε 15m) 

Οχήματα επεξεργασίας 

εδάφους 

Οδοστρωτήρας  

Μεταφορείς 

Εκσκαφείς 

Τρακτέρ 

Μπουλντόζες  

Μηχανές λιθόστρωσης 

Φορτηγά 

73-74 

72-84 

72-93 

76-96 

80-93 

86-96 

83-93 

Μηχανές μεταφοράς 

υλικών 

Αναμικτήρας σκυροδέματος 

Γερανός 

Γερανός (φορτωτής) 

75-88 

76-87 

86-88 

Σταθερός εξοπλισμός Αντλίες 

Γεννήτριες 

Κομπρεσσέρ 

68-72 

72-82 

75-87 

Άλλες μηχανές Μηχανές σύζευξης δια κοχλιών 

Σφύρες και τρυπάνια 

Μηχανές τοποθέτησης πασσάλων 

84-88 

82-88 

96-107 

 

 



         ΤεχνοΜετρική  ΘΗΣ Χάλκης : Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

 - 59 - Ιανουάριος  2020 

 

2.6.6 Μετακινήσεις 

Οι μετακινήσεις λόγω των εργασιών θα είναι περιορισμένες στη φάση κατασκευής. 

Οι μετακινήσεις συνίσταται από τη μεταφορά των χύμα υλικών, τη μεταφορά υλικών για την 

κατασκευή καθώς και των μηχανημάτων, και τη μεταφορά του προσωπικού. 

Η τροφοδοσία των υλικών θα γίνεται από το υπάρχον οδικό δίκτυο. 

Για την μεταφορά των χύμα υλικών εκτιμάται ότι θα χρειαστούν 600-700 διακινήσεις με 

φορτηγά για μια περίοδο 15 μηνών. Οι μετακινήσεις θα προγραμματιστούν με τέτοιο τρόπο 

ώστε να επηρεαστούν στο ελάχιστο οι δρόμοι και οι γύρω περιοχές (γρήγορες διαδρομές, 

αποφυγή μετακινήσεων μέσα από πόλεις κλπ). Ο συνολικός αριθμός μετακινήσεων εκτιμάται 

σε 1000 διαδρομές φορτηγών (διακίνηση τσιμέντου, σιδήρου, καυσίμων κλπ). Οι μετακινήσεις 

για την μεταφορά των εργαζομένων εκτιμάται σε 100 αυτοκίνητα ή βαν ανά ημέρα, κυρίως 

στην αρχή και το τέλος κάθε βάρδιας.  

Ειδικές μετακινήσεις μπορεί να γίνου σε ορισμένες περιπτώσεις (πχ. για κύριους 

εξοπλισμούς); οι διαδρομές θα ελέγχονται από τους εργολάβους και τις αντίστοιχες υπηρεσίες. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κίνηση στην περιοχή είναι πολύ περιορισμένη σήμερα, αναμένεται 

κατά την περίοδο κατασκευής της μονάδας να αυξηθεί αρκετά. Παρόλα αυτά η συνολική 

κίνηση θεωρείται ότι θα βρίσκεται σε φυσιολογικά επίπεδα και η κατασκευή του έργου θα έχει 

περιορισμένη επίδραση στην περιοχή. 

2.6.7 Βελτιώσεις σε περιβαλλοντικά θέματα 

Κατά την περίοδο κατασκευής του έργου όλες οι εργασίες θα σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο 

ώστε να αποφεύγεται η συγκέντρωση πολλών εργατών και η λειτουργία πολλών μηχανημάτων 

ταυτόχρονα Έτσι θα υπάρχει μία ομοιομορφία στην παρουσία των εργαζομένων και θα 

αποφευχθούν οι μεγάλες συγκεντρώσεις στο εργοτάξιο και στις γύρω περιοχές. 

Για να περιοριστούν στο ελάχιστο οι εκπομπές σκόνης κατά τις εργασίες θα λαμβάνονται 

ειδικά μέτρα όπως περιοδικό πλύσιμο των δρόμων και των γύρω περιοχών. 

Η καλή λειτουργία και η τήρηση των προδιαγραφών του εξοπλισμού που έχουν τεθεί από τους 

κατασκευαστές θα διασφαλιστούν κατά την κατασκευή του έργου. 

Η κατασκευή του εργοστασίου θα γίνει σύμφωνα με όλους τους κανονισμούς ασφαλείας 

(κανονισμός ατυχημάτων, ασφάλεια των εργαζομένων κλπ) σε όλη τη διάρκεια του έργου.  

2.7 Συνοδό έργο : κατασκευή και λειτουργία αγωγού φυσικού αερίου 

2.7.1 Γενικά 

Η μελέτη για τον αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου στον ΘΗΣ Χάλκης εκπονείται σύμφωνα 

με Ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα και κανονισμούς, με σκοπό την υλοποίηση ενός ασφαλούς, 

σύγχρονου και τεχνολογικά προηγμένου έργου.  

Οι παράμετροι βασικού σχεδιασμού του σωληναγωγού έχουν ως εξής: 

Πίνακας 2.6 : Παράμετροι βασικού σχεδιασμού σωληναγωγού φυσικού αερίου 

Ονομαστική (εξωτερική) 

διάμετρος αγωγού                        : 14  (inches / ίντσες) 

Πίεση σχεδιασμού                        : 90 bargs 
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Κατηγορία υλικού                   : Χάλυβας GradeL450 σύμφωνα με το EN 10208-2  

  (ισοδύναμο του API 5L GradeX65) 

Πάχος τοιχώματος αγωγών           : Θα μελετηθεί 

Συντελεστές σχεδιασμού αγωγού    : 0,72, 0,6, 0,5 και 0,4 

Κατηγορία Ζώνης : 1, 2, 3 και 4  

(παραδοχή πληθυσμιακής πυκνότητας  κατά  ANSI  /  ASME  -Β31.8). 

H σωληνογραμμή εγκαθίσταται υπόγεια σε ειδικές τάφρους υποδοχής και αποτελείται από 

χαλυβδοσωλήνες.  

Ο αγωγός παροχής φυσικού αερίου θα ξεκινά από την ΘΗΣ Χάλκης όπου θα συνδεθεί με τον 

αγωγό ΕΣΦΑ της ΔΕΣΦΑ σε γήπεδο, το οποίο έχει υποδείξει ο ΔΕΣΦΑ, κατά μήκος της 

οδεύσεως του κεντρικού αγωγού. Σε όλο το μήκος του, ο αγωγός θα είναι τοποθετημένος σε 

χαντάκι με επίχωση πάχους κατ ελάχιστον 1,0 μ. πάνω από τον αγωγό.  

2.7.2 Προετοιμασία Ζώνης Διέλευσης Αγωγού 

Για την διευκόλυνση των εργασιών κατασκευής του αγωγού, απαιτείται η κατοχύρωση μίας 

εδαφικής ζώνης-λωρίδας κατά μήκος του αγωγού στην οποία παρέχεται το δικαίωμα διέλευσης 

(Right Of Way – ROW) των κατασκευαστικών συνεργείων, μηχανημάτων και υλικών. Η ζώνη 

διέλευσης αποτελεί τη λωρίδα γης πάνω στην οποία πραγματοποιούνται όλες οι εργασίες της 

κατασκευής (εκσκαφές, συγκολλήσεις, επιχώσεις, συναρμογές, κλπ.). Το εύρος της 

κατανέμεται ασύμμετρα εκατέρωθεν του άξονα της χάραξης και έχει σχέση με τη φορά 

κατασκευής. Στην περίπτωση του συγκεκριμένου έργου, η ζώνη εργασίας δεν προβλέπεται να 

υπερβεί τα 26μ., αφού προηγουμένως ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση 

της διακίνησης πεζών και οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή του έργου. 

Η κατασκευή, του αγωγού φυσικού αερίου, διεξάγεται πάνω σε συγκεκριμένη ζώνη εργασίας 

26 μέτρων. Μέσα στη ζώνη κατασκευής θα πασσαλώνεται ο γεωμετρικός άξονας, διανοίγεται 

η τάφρος υποδοχής, εκτελούνται οι συγκολλήσεις των αγωγών, οι επιχώσεις, ο καταβιβασμός 

και οι επιθεωρήσεις των προς εγκατάσταση τμημάτων της σωληνογραμμής. Να σημειωθεί, ότι 

ο αγωγός, διέρχεται εν μέρει από δασικές εκτάσεις, και εν μέρει εν μέσωκαλλιεργειών. 

Η ζώνη εργασίας σηματοδοτείται κατάλληλα καθ’ όλη την διάρκεια του 24ώρου με έγχρωμη 

ταινία ή/και φωτεινή σήμανση. Κατά τη διάνοιξή της, επιδιώκεται η κατά το δυνατό πλήρης 

αποφυγή προσβολής των παρόδιων ιδιοκτησιών. Όπου αυτό είναι αναπόφευκτο για λόγους 

τεχνικούς ή αντικειμενικούς που σχετίζονται με έλλειψη διαθέσιμου χώρου, οι ιδιοκτήτες 

αποζημιώνονται κατά περίπτωση, με βάση τα κτηματολογικά διαγράμματα, από τα οποία 

υπολογίζεται η αποζημιωνόμενη κατά περίπτωση έκταση. Μία τυπική τομή της ζώνης 

διέλευσης δίνεται στο παρακάτω Σχήμα 2.8: 
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Σχήμα 2.4: Τυπική τομή ζώνης διέλευσης χερσαίου αγωγού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ειδικότερες λεπτομέρειες για την κατασκευή και λειτουργία του αγωγού φυσικού αερίου 

δίδονται στο Προσάρτημα IV. 
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2.7.3 Γενικά μέτρα κατά την κατασκευή χερσαίων αγωγών 

Η κατασκευή χερσαίων αγωγών περιλαμβάνει μια σειρά από εξειδικευμένα καθήκοντα, τα 

οποία αναλαμβάνονται από κατασκευαστικές εταιρείες αγωγών και εξειδικευμένες εταιρείες 

παροχής υπηρεσιών, σε μια καθορισμένη όδευση κατασκευής. Αυτή η ενότητα πραγματεύεται 

τις πολλές κατασκευαστικές δραστηριότητες και ζητήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που 

μπορεί να σχετίζονται με το συγκεκριμένο έργο αγωγών και παρουσιάζει μια σειρά οδηγιών 

περιβαλλοντικής διαχείρισης που αντιπροσωπεύουν την καλή πρακτική. Οι κατευθυντήριες 

γραμμές έχουν αναπτυχθεί με βάση το πλήρες φάσμα των στόχων του έργου, 

συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών, μηχανικών και οικονομικών παραγόντων 

ασφάλειας.  

Σχήμα 2.5 : Τυπικές εργασίες και διάταξη σωρών κατά την διάνοιξη αγωγών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.4 Προσπέλαση εις τον  χώρο εργασιών κατασκευής του αγωγού  

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, η πρόσβαση σε περιοχές έργου, όπως είναι ο χώρος 

εργασιών και οι εργοταξιακοί χώροι απαιτείται σε τακτική βάση από το προσωπικό 

μεταφορών, κατασκευών, ελεγκτικών αρχών ως και ιδιοκτητών γης ώστε να ενθαρρύνουν την 

κατανόηση και την αποδοχή της διαδικασίας κατασκευής. 

Αυτή η ενότητα περιγράφει λεπτομερώς τα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης τα οποία θα 

ληφθούν υπόψη κατά τη εξασφάλιση της προσπελάσεως στο διάδρομο του αγωγού- πέραν των 

απαιτήσεων ασφαλείας που προβλέπονται από τη νομοθεσία και από τα σχέδια διαχείρισης 

της ασφάλειας των έργων. 

Κατά την λειτουργία η προσπέλαση προς τον αγωγό θα γίνεται με σκοπό :  

• την παρακολούθηση αγωγών και επιθεωρήσεις για τον εντοπισμό περιοχών διάβρωσης 

και καθίζησης, περιοχών απαιτεί διαχείριση της βλάστησης, ελέγχει την καθοδική 

Σωρός 
βλάστησης 

Σωρός 
ρηχών  
χωμάτων 

Λωρίδα 
κυκλοφορίας 

Ἐλκυστήρἀς 
με γερανό 

Χώρος 
προετοιμασίας 
ἀγωγού  Ἀνοιχτό 

ὄρυγμα   
Σωρός 
ορύγματος  

Σωρός 
ρηχών  
χωμάτων 

Σωρός 
βλάστηση
ς 
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προστασία, εντοπίζει πιθανές διαρροές,  παρακολούθηση της δραστηριότητας τρίτου 

μέρους και εντοπισμός τυχόν μη αποδεκτών κινδύνων για τον αγωγό · 

• την παρακολούθηση και έλεγχο των περιβαλλοντικών συνθηκών. 

• τις δραστηριότητες συντήρησης. 

• την κατασκευή εγκαταστάσεων ή πρόσθετη υποδομή.  

• την πρόσβαση έκτακτης ανάγκης. 

Η φύση και η συχνότητα προσπελάσεως ποικίλλει ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες 

του τόπου, τις απαιτήσεις του προγράμματος συντήρησης και το απαιτούμενο έργο επισκευών. 

Υψηλότερη συχνότητα πρόσβασης σε έναν επιχειρησιακό αγωγό μπορεί να απαιτηθεί αμέσως 

μετά από δραστηριότητες εδαφικών παρεμβάσεων για να διασφαλιστεί ότι λειτουργούν όλα 

τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος. Η προσπέλαση μπορεί να γίνει με όχημα ή με τα 

πόδια και μπορεί να περιλαμβάνει πολλά κομμάτια, εξοπλισμό ή μηχανήματα όπου απαιτείται 

πρόσβαση για συνεχή συντήρηση ή επισκευή. 

Τα ζητήματα που ακολουθούν θα ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό και την οδικών 

κατασκευή προσβάσεων για την κατασκευή αγωγών. 

• Η συμπύκνωση του εδάφους, η διάβρωση και η απελευθέρωση των ιζημάτων στη γη 

και το νερό 

• Η διατάραξη προβληματικών εδαφών, όπως τα μολυσμένα εδάφη 

• Πιθανή τροποποίηση των ροών των επιφανειακών υδάτων, (γραμμές αποστράγγισης 

και ρέματα) 

• Δυνατότητα απορροής της περιοχής σε γραμμές αποστράγγισης και υδατορεύματα 

• Διατάραξη σημαντικής χλωρίδας ή οικοτόπων άγριας πανίδας 

• Εισαγωγή ασθενειών, ζιζανίων, παρασίτων ή καταστρεπτικές άλλες επιδράσεις στην 

περιοχή 

• Ζημιές στη γεωργική παραγωγή ή σε άλλες χρήσεις γης 

• Προσωρινή αναστάτωση των ιδιοκτητών γης (πρόσβαση, θόρυβος και σκόνη) 

• Υποβάθμιση της υπάρχουσας οδικής υποδομής 

• Αυξημένος κίνδυνος για την ασφάλεια που προκύπτει από τις αυξήσεις τουόγκου 

κυκλοφορίας 

• Διάδοση μη εξουσιοδοτημένων φορτηγών πρόσβασης 

2.7.5 Περιβαλλοντικοί στόχοι 

1. Θα αποφεύγεται η τοποθέτηση οδικών προσπελάσεων σε τοποθεσίες με ευαίσθητες 

περιοχές 

2. Θα ελαχιστοποιούνται οι διαταραχές στα οικοσυστήματα 

3. Ελαχιστοποίηση των άμεσων επιπτώσεων στη χλωρίδα και πανίδα 

4. Θα ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στο έδαφος, στις αποχετεύσεις και στις υδάτινες οδούς 
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5. Θα  ελαχιστοποιηθεί η εξάπλωση επιβλαβών ζιζανίων, παρασίτων και παθογόνων 

παραγόντων 

6. Αποφυγή δυσμενών επιπτώσεων στους τόπους πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς 

7. Θα ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στην οπτική εμφάνιση κατά τη δημιουργία σημείων 

πρόσβασης 

8. Θα ελαχιστοποιηθούν οι διαταραχές των ιδιοκτητών γης και τρίτων (ευαίσθητοι υποδοχείς) 

9. Θα  διασφαλιστεί ότι η προσπέλαση στο χώρο μπορεί να διατηρηθεί κατά τη λειτουργία 

του ολοκληρωμένου αγωγού 

10. Θα επιτευχθεί ικανοποιητική αποκατάσταση οδών, γραμμών και χώρων όπου απαιτείται 

2.7.6 Μέτρα περιβαλλοντικής διαχειρίσεως – Φάση σχεδιασμού 

Ο προγραμματισμός των προσβάσεων περιλαμβάνει: 

1. Τεκμηρίωση των προτεινόμενων θέσεων προσωρινής και μόνιμης πρόσβασης εις τα  

έγγραφα περιβαλλοντικού σχεδιασμού. 

2. Τεκμηρίωση της τρέχουσας καταστάσεως της υπάρχουσας υποδομής, όπως 

περιφράξεις, δρόμοι , πύλες, πλέγματα κ.λπ. 

3. Συμπερίληψη θέσεων προσωρινής και μόνιμης προσπελάσεως στο πεδίο ερευνών  έτσι 

ώστε να είναι δυνατή η εκτίμηση των επιπτώσεων και ο μετριασμός τους και να 

περιλαμβάνεται στην τεκμηρίωση περιβαλλοντικού σχεδιασμού. 

4. Χρήση υφιστάμενων δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών και περιοχών όπου είναι 

δυνατόν. Η θέση και ο σχεδιασμός νέων οδών προσπελάσεως και δρόμων θα πρέπει να 

αποφεύγουν ή να ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις σε περιοχές υψηλού κινδύνου ή 

ευαίσθητες αποδέκτες όπως κατοικίες ή κατοικημένες περιοχές. 

5. Εφαρμογή σχετικών νομοθετικών και σχεδιαστικών απαιτήσεων όπου χρειάζεται . Η 

προσπέλαση στο αγωγό πρέπει να σχεδιάζεται και να συντηρείται ώστε να εξυπηρετεί 

τον προβλεπόμενο όγκο κυκλοφορίας. 

6. Εξέταση του προγραμματισμού, έτσι ώστε όπου είναι εφικτό, οι κατασκευαστικές 

δραστηριότητες να ελαχιστοποιούν τις πιθανές επιπτώσεις στους ιδιοκτήτες γης. 

7. Προγραμματισμός έτσι ώστε, όπου είναι εφικτό, το χρονικό διάστημα μεταξύ 

δημιουργίας και η αποκατάστασης των οδών προσωρινής πρόσβασης είναι ελάχιστη. 

8. Αναγνώριση των απαιτούμενων αδειών από τους τοπικές και κρατικές αρχές για την 

εγκατάσταση πρόσβασης και την κατασκευαστικό πρότυπο που απαιτείται για τις 

διασταυρώσεις πρόσβασης και  εισόδου-εξόδου λωρίδων από υπάρχοντες δρόμους. 

2.7.7 Μέτρα περιβαλλοντικής διαχειρίσεως : Φάση κατασκευής 

• Το πλάτος του δρόμου πρόσβασης πρέπει να διατηρείται στο ελάχιστο πρακτικό, 

προκειμένου να καταστεί δυνατή η ασφαλή μετακίνηση του οχήματος (γενικά μέγιστο 

4 μέτρα). 

• Πρέπει να ελαχιστοποιηθεί η πρόσβαση και η εξυπηρέτηση του αγωγού κατά τη 

διάρκεια και αμέσως μετά από περιόδους παρατεταμένης ή έντονης βροχόπτωσης. 
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• Σε ευαίσθητες περιβαλλοντικές περιοχές, περιβαλλοντικό περιβάλλον θεσπίζονται 

διαδικασίες διαχείρισης για την ελαχιστοποίηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 

προκαλούνται από την πρόσβαση στον τόπο. 

• Πρέπει να εξεταστεί η χρήση των μέτρων πρόσβασης και ελέγχους που ελαχιστοποιούν 

τις επιπτώσεις στους ιδιοκτήτες γης και την προστασία των ζωϊκών αποθεμάτων (όπως 

η εγκατάσταση προσωρινών περιφράξεων, πυλών και πλεγμάτων βοοειδών). 

• Οι τροποποιημένες διαδρομές, οι περιφράξεις ιδιοκτησίας ή οι πύλες πρέπει να 

αποκατασταθούν σε μία κατάσταση ίση ή καλύτερη από την προϋπάρχουσα 

κατάσταση εκτός εάν διαφορετικά συμφωνήθηκε με τον γαιοκτήμονα. 

• Κατά γενικό κανόνα, οι πύλες θα παραμείνουν όπως βρίσκονται ή ως σημάδι που 

δημοσιεύεται ή δηλώνεται στον κατάλογο των γραμμών κατασκευής. Εάν οι κλειστές 

πύλες απαιτείται να ανοιχτούν για παρατεταμένες περιόδους (π.χ. πέρασμα συνοδείας) 

δεν πρέπει να παραμένουν χωρίς επίβλεψη, εκτός εάν συμφωνηθεί άλλως με τον 

κτηματία. 

• Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, η υποδομή πρόσβασης διατηρείται με βάση 

κατάλληλα πρότυπα. 

2.7.8 Μέτρα περιβαλλοντική διαχειρίσεως : Φάση λειτουργίας 

• Το δικαίωμα διελεύσεως (δουλεία) για τον αγωγό χρησιμοποιείται μόνο για την 

προσπέλαση για δραστηριότητες απαραίτητες για τη διασφάλιση της συνεχούς 

ασφαλούς λειτουργίας του αγωγού και την προστασία του τοπικού περιβάλλοντος. 

• Η πρόσβαση στη δουλεία του αγωγού, στο μέτρο του δυνατού, θα πραγματοποιηθεί 

μέσω από τις υπάρχουσες διαδρομές και οποιαδήποτε πρόσβαση στη δουλεία του 

αγωγού μέσω η ιδιωτικής ιδιοκτησίας γίνεται μόνο με την έγκριση του κάθε 

γαιοκτήμονα και / ή την έγκριση του κατόχου και κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται 

στις προκαθορισμένες συμφωνίες πρόσβασης. 

• Δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση του κοινού κατά μήκος του αγωγού εκτός αν αυτό το 

δικαίωμα υπάρχει ήδη. Πρόσβαση του κοινού στην δουλεία του αγωγού πρέπει να 

περιορίζεται από φυσικά εμπόδια (π.χ. πύλες, φράκτες, άλλα πρακτικά εμπόδια) και 

από πινακίδες / δείκτες αγωγών. 

• Οποιαδήποτε χρήση εσωτερικών αγροτικών ή ιδιωτικών δρόμων για τον αγωγό, η 

επιτήρηση πρέπει να γίνεται με προκαθορισμένη συμφωνία με τον γαιοκτήμονα. 

Τυπικά, ο ιδιοκτήτης πρέπει να ειδοποιηθεί τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την 

πρόσβαση, ή διαφορετικά όπως συμφωνήθηκε.  Όπου απαιτείται τακτική / συνεχής 

πρόσβαση, αποδεκτοί όροι πρέπει να είναι προκαθορίζονται με την ικανοποίηση του 

γαιοκτήμονα. 

• Σε ευαίσθητα περιβάλλοντα, η πρόσβαση σε οχήματα πρέπει να αποφεύγεται εάν είναι 

δυνατόν. Όταν δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, η πρόσβαση πρέπει να περιορίζεται στο 

μέτρο του δυνατού, με συχνότητα πρόσβασης ελαχιστοποιημένη σε βάση  « όπως 

απαιτείται». 

• Θα αποφεύγεται η πρόσβαση του αγωγού κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά τις 

περιόδους παρατεταμένης ή εντόνου βροχοπτώσεως. 
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• Η πρόσβαση στη συντηρητική λειτουργία του αγωγού διεξάγεται με τέτοιο τρόπο ώστε 

εξετάζει επαρκώς τις πιθανές επιπτώσεις θορύβου ή κραδασμών. Σε ορισμένες 

περιοχές, η πρόσβαση ενδέχεται να πρέπει να περιοριστεί συγκεκριμένες ώρες, όπως 

καθορίζεται σε συνεννόηση με τις τοπικές αρχές ή γαιοκτήμονες. 

• Εποχική δραστηριότητα χρήσης γης και άλλες τοπικές απαιτήσεις χρονισμού σχετικά 

με τις υφιστάμενες δραστηριότητες χρήσης γης θα πρέπει να εξεταστεί κατά τη 

διάρκεια του προγραμματισμού της επιχειρησιακής πρόσβασης. 

• Πιθανές συνέπειες πρόσβασης στη δουλεία  και μετριασμό τους θα πρέπει να 

αποτελούν μέρος ενός διαχειριστικού προγράμματος περιβάλλοντος. 

2.7.9 Αποκατάσταση των χώρων 

Οι δημόσιες και ιδιωτικές διαδρομές που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της κατασκευής 

πρέπει να αποκατασταθούν στην προϋπάρχουσα κατάσταση κατασκευής τους ή όπως 

συμφωνήθηκε άλλως με την υπεύθυνο γαιοκτήμονα ή αρχή. 

Οι διαδικασίες αποκατάστασης περιλαμβάνουν: 

• Επαναφορά του αρχικού περιγράμματος γης. 

• Εγκατάσταση κατάλληλων μέτρων ελέγχου ιζήματος και διάβρωσης. 

• Εγκατάσταση κατάλληλων μέτρων που αποθαρρύνουν την πρόσβαση στις  

αποκαθιστώμενες διαδρομές, όπως σημάδια, φράχτες, χωμάτινες πέτρες ή τάπητες, ή 

άλλα φυσικά εμπόδια όπως βράχια ή καθαρή βλάστηση. Αυτά τα μπορεί να είναι 

προσωρινά ή μόνιμα μέτρα. 

2.7.10 Λειτουργική πρόσβαση αγωγού – Γενικές πρόνοιες διαδρομών 

• Η δουλεία του αγωγού χρησιμοποιείται μόνο ως πρόσβαση για 

δραστηριότητεςαπαραίτητη για τη διασφάλιση της συνεχούς ασφαλούς λειτουργίας 

του αγωγού και την προστασία του τοπικού περιβάλλοντος.  

• Η πρόσβαση στη δουλεία του αγωγού πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να 

πραγματοποιηθεί μέσω τις υπάρχουσες διαδρομές και οποιαδήποτε πρόσβαση στη 

δουλεία μέσω ιδιωτικής ιδιοκτησίας γίνεται μόνο με έγκριση του μεμονωμένο 

γαιοκτήμονα και / ή του κατόχου και κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στις 

προκαθορισμένες απαιτήσεις ρυθμίσεις πρόσβασης. 

• Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση του κοινού κατά μήκος του της δουλείας του αγωγού 

εκτός αν αυτό το δικαίωμα υπάρχει ήδη. Πρόσβαση του κοινού στην δουλεία του 

αγωγού πρέπει να περιορίζεται από φυσικά εμπόδια (π.χ. πύλες, φράκτες, άλλα 

πρακτικά εμπόδια) και από πινακίδες / δείκτες αγωγών. 

• Οποιαδήποτε χρήση εσωτερικών αγροτικών διαδρομών ή ιδιωτικών δρόμων για 

αγωγούς η επιτήρηση πρέπει να γίνεται με προκαθορισμένη συμφωνία με τον 

κτηματία. Τυπικά, ο ιδιοκτήτης πρέπει να ειδοποιηθεί τουλάχιστον 24 ώρες πριν από 

την πρόσβαση, ή διαφορετικά όπως συμφωνήθηκε. Οπου απαιτείται τακτική / συνεχής 

πρόσβαση, αποδεκτοί όροι πρέπει να είναι προκαθορισμένοι με την ικανοποίηση του 

γαιοκτήμονα. 
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• Σε ευαίσθητα περιβάλλοντα, η πρόσβαση σε οχήματα πρέπει να αποφεύγεται εάν 

δυνατόν. Όταν δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, η πρόσβαση πρέπει να περιορίζεται στο 

μέτρο του δυνατού, με συχνότητα πρόσβασης ελαχιστοποιημένη «όπως απαιτείται». 

• Θα αποφεύγεται η πρόσβαση στον αγωγό κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά τις 

περιόδους παρατεταμένων ή εντόνων βροχοπτώσεις. 

• Η πρόσβαση στη δουλεία του αγωγού θα διεξάγεται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξετάζει 

επαρκώς τις πιθανές επιπτώσεις θορύβου ή κραδασμών. Σε ορισμένες περιοχές, η 

πρόσβαση ενδέχεται να πρέπει να περιοριστεί σε συγκεκριμένες ώρες, όπως 

καθορίζεται σε συνεννόηση με τις τοπικές αρχές ή γαιοκτήμονες. 

• Εποχική δραστηριότητα χρήσης γης και άλλες τοπικές απαιτήσεις χρονισμού σχετικά 

με τις υφιστάμενες δραστηριότητες χρήσης γης θα πρέπει να εξεταστεί κατά τη 

διάρκεια της του προγραμματισμού της επιχειρησιακής πρόσβασης. 

• Πιθανές συνέπειες πρόσβασης στη βλάστηση και μετριασμό τους θα πρέπει να είναι 

που διαχειρίζεται ως μέρος ενός Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχειρίσεως της 

Λειτουργίας (OEMP). 

2.8 Συνοδό έργο : Γραμμή μεταφοράς υψηλής τάσεως 400 kV 

2.8.1 Περιγραφή 

Γραμμή υψηλής (Γ.Μ.) τάσεως 400 kV με συνολικό μήκος 34,7 km, αποτελούμενη από 

δεκατέσσερις (14) πυλώνες (τύπου ΠΑΣ 29Ν – ΠΑΣ 29ΝΑ). Για την γραμμή αυτή θα 

απαιτηθούν 20 πλατείες κάλυψης για την εγκατάσταση των πυλώνων, συνολικού εμβαδού 

κατάληψης 110,0 στρεμμάτων. 

Για την κατασκευή των προτεινόμενων έργων θα χρησιμοποιηθεί πρωτίστως το υπάρχον 

δασικό οδικό δίκτυο χωρίς να απαιτείται η κατασκευή νέων δρόμων προσέγγισης των θέσεων 

έδρασης των πυλώνων. Οδοί προσπελάσεως στον χώρο των πυλώνων θα κατασκευαστούν σε 

ορισμένες μόνο περιπτώσεις όπου η απόσταση μεταξύ των προσβάσιμων πυλώνων είναι 

μεγαλύτερη των 500 μέτρων 

Η Γ.Μ. θα είναι εναέρια και διπλού τριφασικού κυκλώματος με δίδυμο αγωγό ανά φάση, 

δηλαδή έξι φάσεις με συνολικά ηλεκτροφόρους αγωγούς, δύο για κάθε φάση και πυλώνες 

Σειράς 5, σύμφωνα με την τυποποίηση του ΑΔΜΗΕ. Η διάταξη των αγωγών τριών φάσεων 

θα είναι σχεδόν κατακόρυφη, με δύο κορυφές στις οποίες προσδένονται οι δύο αγωγοί 

προστασίας. 

Η Γ.Μ. έχει ικανότητα μεταφοράς φυσικής ισχύος της τάξεως των 2*536MW με θερμικό όριο 

τα 2*1400 MVA υπό τάση 400 kV. Εκάστη γραμμή μεταφοράς αποτελείται από: 

• Ηλεκτροφόρους αγωγούς φάσης: Γυμνοί πολύκλωνοι αγωγοί από 54 συνεστραμμένα 

συρματίδια αλουμινίου σε συγκεντρικές στρώσεις με πυρήνα αποτελούμενο από 7 

συρματίδια επιψευδαργυρωμένα χαλύβδινα, εξωτερικής διάμετρο 30,42 mm και βάρος 

1,83 kg/m. Απόσταση από έδαφος 11,5 m. 

• Αγωγούς προστασίας: Γυμνοί πολύκλωνοι αγωγοί αποτελούμενοι από 7 γαλβανισμένα 

χαλύβδινα συρματόσχοινα, με εξωτερικής διάμετρο 12,6mm.  
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• Πυλώνες: Μέγιστου ύψους 50 m & με τετράγωνο απαλλοτρίωσης από 14 m x14 m έως 

20 m x 20 m, ανάλογα με τον τύπο πυλώνα και της θεμελίωσης. Τα τετράγωνα 

απαλλοτρίωσης είναι ελαχίστως μεγαλύτερα των τετραγώνων θεμελίωσης. Οι πυλώνες 

θα παραμείνουν στο φυσικό περιβάλλον ως μόνιμες κατασκευές. 

• Μονωτήρες: Από σκληρυμένο γυαλί. 

Στη φάση της λειτουργίας γίνονται περιοδικοί έλεγχοι οι οποίοι συνίστανται στο πλύσιμο των 

μονωτήρων με εναέρια ή με επίγεια μέσα και έλεγχος για την τήρηση των διακένων ασφαλείας 

μεταξύ της γραμμής και της φυτοκάλυψης κατά μήκος της ζώνης δουλείας τύπου ΙΙ. 

2.8.2 Βασικά στοιχεία φάσεων κατασκευής και λειτουργίας έργου  

Οι φάσεις κατασκευής των υφιστάμενων Γ.Μ. είναι: 

• Εκσκαφή θεμελιώσεων για την ανέγερση νέων πύργων, σε απαλλοτριωμένες εκτάσεις.  

Εκσκαφή 4 κεφαλών κατά μέσο όρο 1,5m x 1,5m x 1,0m. 

• Ανέγερση πύργων. Χρήση ειδικών γερανών, μηχανημάτων γεωτρήσεως, μπετονιέρες, 

οχήματα μεταφοράς χάλυβα, μεταφοράς προσωπικού. 

• Ενσυρμάτωση της γραμμής. Η ενσυρμάτωση της Γ.Μ. γίνεται υπό τάνυση με χρήση 

σύγχρονων μεθόδων και μηχανημάτων. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται ένα 

βαρούλκο έλξεως των αγωγών και ένα μηχάνημα πεδήσεως καθώς και βοηθητικός 

εξοπλισμός παρελκόμενων όπως ειδικές τροχαλίες κυλίσεως των αγωγών, βοηθητικά 

συρματόσχοινα έλξεως των αγωγών κ.α. 

2.8.3 Περιβαλλοντικά θέματα 

Οι σημαντικότερες παρουσιαζόμενες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τις φάσεις 

κατασκευής και λειτουργίας του περιγραφόμενου ως άνω έργου συνοψίζονται ως εξής: 

Απαιτούμενες ποσότητες πρώτων υλών, νερού και ενέργειας, αναμενόμενες ποσότητες 

αποβλήτων κ.λπ. 

Φάση κατασκευής 

Για την κατασκευή των υπό μελέτη πυλώνων, τα υλικά που προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν 

είναι τα εξής: 

• Έγχυτοι πάσσαλοι σκυροδέματος 

• Χαλύβδινα τμήματα πυλώνων 

• Στα υλικά των πυλώνων περιλαμβάνονται και τα μικροϋλικά για τις προσδέσεις των 

εναέριων αγωγών γραμμής πάνω στον πυλώνα, όπως δίχαλα, επιμηκύνσεις πρόσδεσης 

αλυσίδων μονωτήρων, στελέχη σχήματος U κ.τ.λ. 

• Αγωγοί για την ενσυρμάτωση της Γ.Μ. (φάσεως και προστασίας) 

• Μονωτήρες από πορσελάνη, γυαλί ή συνθετικά υλικά. 

Υγρά απόβλητα 

Κατά την κατασκευή των υπό μελέτη έργων, προβλέπεται να παραχθούν τα συνήθη υγρά 

απόβλητα που παράγονται σε συνεργεία κατασκευής, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πυλώνες 
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αποτελούνται από προ-κατασκευασμένα τμήματα, τα οποία δεν κατασκευάζονται στην 

περιοχή του έργου. 

Τα χρησιμοποιημένα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) που θα προκύπτουν από τα 

μηχανήματα και τον εξοπλισμό της κατασκευής, θα συλλέγονται και θα αποθηκεύονται σε 

χώρο προσωρινής αποθήκευσης υγρών αποβλήτων, μέχρι την παράδοσή τους σε 

εγκεκριμένους συλλέκτες ΑΛΕ. 

Στην περιοχή κατασκευής δεν προβλέπεται να γίνεται πλύση ή συντήρηση των μηχανημάτων 

κατασκευής, καθώς αυτή θα γίνεται σε εξειδικευμένα συνεργεία. 

Πλεονάζοντα υλικά – Στερεά απόβλητα 

Στις πλατείες όπου θα εγκατασταθούν οι πυλώνες, συνολικού εμβαδού 412 στρεμμάτων, θα 

γίνει καθαρισμός της βλάστησης, για την απόθεση του χάλυβα και άλλων υλικών για τη 

συναρμολόγησή τους και ανέγερση των πυλώνων. Θεωρώντας ότι το έδαφος στην περιοχή 

επέμβασης είναι ημιβραχώδες, εκτιμήθηκε ότι το χώμα και οι πέτρες που θα προκύψουν από 

τις εκσκαφές για την κατασκευή κάθε πύργου είναι της τάξης των 9 κυβικών μέτρων [(1,5m x 

1,5m x 1,0m) x 4σκέλη]. Τα υλικά  εκσκαφής που δεν δύναται να αξιοποιηθούν σε έργα που 

κατασκευάζονται στην περιοχή, θα διατεθούν ως υλικό επικάλυψης σε νομίμως λειτουργούντα 

Χώρο Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ) ή θα αξιοποιηθούν σε άλλα έργα που υλοποιούνται στην 

περιοχή. Συνολικά, από την κατασκευή των υπό μελέτη πυλώνων θα προκύψουν υλικά της 

τάξης των (40 πυλώνες x 9m3=) 360 m3. 

Φάση λειτουργίας  

Εκροές υγρών και στερεών αποβλήτων - Διαχείριση και διάθεση.  

Το υπό μελέτη έργο δεν παράγει υγρά και στερεά απόβλητα πέραν από αυτά που προέρχονται 

από τις εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού των πυλώνων μεταφοράς. Τα εν λόγω απόβλητα 

θα παραδίδονται σε εξουσιοδοτημένες εταιρείες για την κατάλληλη διάθεση τους. 

2.8.4 Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

Κατά την λειτουργία των Γ.Μ. παράγονται ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία. Τα κοινά όρια της 

οδηγίας της ICNIRP και της σύστασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

συνεχή έκθεση του κοινού σε πεδία συχνότητας 50Ηz είναι: 

• Για την μαγνητική επαγωγή: Β= 100 μΤ 

• Για την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου: Ε= 5 kV/m. 

Τα παραπάνω όρια ισχύουν στην Ελλάδα βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, Αριθ. 

3060 (ΦΟΡ) 238, ΦΕΚ 512/Β/25.04.02 “Μέτρα προφύλαξης του κοινού από την λειτουργία 

διατάξεων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων”. Τα όρια αυτά είναι 

σύμφωνα με σχετική Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 

επαγγελματική έκθεση (2004) και τα όρια που τηρούνται από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Δεν πρόκειται για όρια επικινδυνότητας, αλλά εμπεριέχουν μεγάλους συντελεστές ασφάλειας, 

ώστε να καλύπτονται οι ασάφειες από την περιορισμένη γνώση που υπάρχει σχετικά με την 

επίδραση των πεδίων και να πληρούται η απαίτηση για πρόληψη δυσμενών επιπτώσεων. 
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Η μη υπέρβαση των ορίων των Κανονισμών εξασφαλίζει την προστασία του κοινού και των 

εργαζομένων έναντι του ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου. Οι γραμμές μεταφοράς του 

Ελληνικού Συστήματος, πληρούν τα όρια όλων των παραπάνω Κανονισμών. 

Σε κάθε περίπτωση, κατά την λειτουργία της Γ.Μ., για την προστασία της δημόσιας υγείας των 

κατοίκων των παρακείμενων οικισμών, καθώς και των αγροτών με αγροτεμάχια στην περιοχή, 

είναι απαραίτητη η διενέργεια μετρήσεων της στάθμης των ηλεκτρικών και μαγνητικών 

πεδίων. Τα σημεία μέτρησης στην περιοχή των έργων, θα πρέπει να είναι τα πλησιέστερα 

στους οικιστικούς ιστούς της περιοχής. Οι μετρήσεις θα πραγματοποιούνται με ευθύνη του 

φορέα λειτουργίας της Γ.Μ., θα ξεκινήσουν ένα έτος μετά την έναρξη λειτουργίας της γραμμής 

και θα επαναλαμβάνονται ανά τριετία. Τα όργανα μέτρησης θα συνοδεύονται από 

πιστοποιητικά βαθμονόμησης και συμβατότητας σύμφωνα με την Οδηγία 89/336/EEC και 

τους σχετικούς κανονισμούς ΕΝ 55055, ΕΝ 61000-4-2, ENV 50140. Οι μετρήσεις θα γίνουν 

σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ IEC 61786:2003 ή όπως αυτό ισχύει. 

Πριν την ηλέκτριση της Γ.Μ. και την οριστική ενσωμάτωσή της στο κυρίως Σύστημα 

Μεταφοράς πραγματοποιούνται δοκιμές υπό την εποπτεία και την ευθύνη του ΑΔΜΗΕ για 

την ασφαλή λειτουργία της. Μετά την ηλέκτριση της γραμμής προγραμματίζονται συχνές 

επιθεωρήσεις και έλεγχοι για την διασφάλιση της αξιόπιστης λειτουργίας και της αποφυγής 

κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν από αστοχίες του συστήματος. Ο ΑΔΜΗΕ εκπαιδεύει 

προσωπικό που αναλαμβάνει την επιθεώρηση και συντήρηση των γραμμών με επίγεια ή 

εναέρια μέσα. 

Γενικά οι εργασίες συντήρησης μιας γραμμής μεταφοράς γίνονται συνήθως υπό τάση, 

τηρώντας όλα όσα περιγράφονται στον νόμο 158/1975 «Περί εργασίας επί ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων ευρισκόμενων υπό τάσιν». Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται το πλύσιμο 

των μονωτήρων που πραγματοποιούνται με εναέρια ή με επίγεια μέσα.  

Φάση κατασκευής 

Απαιτείται ακόμα η σύσταση δουλείας διέλευσης της εναέριας γραμμής στις εκτάσεις που 

βρίσκονται κάτω από τις γραμμές. Η σύσταση δουλείας δεν αφορά δέσμευση εδαφών, αλλά 

περιορισμό των δραστηριοτήτων που μπορούν να αναπτυχθούν καθ’ ύψος εντός αυτής, για 

λόγους ασφαλείας (δουλεία τύπου ΙΙ). Η  έκταση αυτή εκτιμάται σε περίπου 885 στρέμματα. 

Η προσπέλαση στα 50 πλατώματα θεμελίωσης των πυλώνων εξασφαλίζεται από το υπάρχων 

δίκτυο δασικών και αγροτικών δρόμων και δεν θα απαιτηθεί διάνοιξη νέων διόδων εκτός από 

ελάχιστες εξαιρέσεις. Από τις εργασίες θεμελίωσης των πυλώνων δεν προκύπτουν αξιόλογες 

επιπτώσεις στο έδαφος. Περίσσεια υλικών από τα πλατώματα δεν αναμένεται.  

Στην φάση κατασκευής λόγω της απομάκρυνσης της βλάστησης θα αυξηθεί τοπικά (θέσεις 

πυλώνων) και για μικρό χρονικό διάστημα η διάβρωση των εδαφών της περιοχής του έργου. 

Έτσι η εγκατάσταση και η λειτουργία των εναέριων ηλεκτρικών γραμμών δεν έχει καμία 

επίπτωση στις φυσικές διεργασίες, την αποδοτικότητα των φυσικών πόρων ή την ισορροπία 

και την εξέλιξη των οικοσυστημάτων. 

Οι επιπτώσεις των Γ.Μ. στο περιβάλλον εντοπίζονται στα εξής, κατά σειρά σπουδαιότητας, 

θέματα: οικισμοί και μεμονωμένα κτίσματα κοντά στη γραμμή, ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο 

- ανθρώπινη υγεία, επιπτώσεις στη γεωργική δραστηριότητα, επιπτώσεις στο φυσικό 

περιβάλλον, επιπτώσεις στη χλωρίδα και πανίδα, στο θόρυβο, στις χρήσεις γης και το τοπίο. 
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Συγκεντρωτικά το εξεταζόμενο έργο δεν επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, 

πέραν από αυτές που αναμένονται κατά τη φάση κατασκευής οι οποίες όμως θεωρούνται 

μικρής κλίμακας και πλήρως αναστρέψιμες. Οι επιπτώσεις που απασχολούν κυρίως το κοινό 

αφορούν στην ύπαρξη ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων σε σχέση με το ανθρωπογενές 

περιβάλλον. 

Φάση λειτουργίας 

Στη φάση λειτουργίας επιπτώσεις στη βλάστηση και τους τύπους οικοτόπων δεν αναμένονται. 

Η θιγόμενη έκταση είναι περιορισμένη χωρικά και καταλαμβάνει περιορισμένες εκτάσεις 

οξιάς.  Συνεπακόλουθα και οι επιπτώσεις στην πανίδα από την κατάληψη ενδιαιτημάτων τους 

είναι περιορισμένη. 

Σε γραμμές υψηλής τάσης (άνω των 300 kV) εμφανίζεται με υγρό καιρό, θόρυβος 

(τριζοβόλημα) κάτω από τις γραμμές εξαιτίας του φαινομένου CORONA. Ο θόρυβος μπορεί 

να φθάσει το πολύ μέχρι 40dΒ, δηλαδή πολύ μικρότερο από το επίπεδο θορύβου υποβάθρου 

της περιοχής μελέτης. Με λήψη των κατάλληλων μέτρων στο σχεδιασμό του έργου μειώνεται 

σημαντικά η ένταση του φαινομένου. Επιπλέον, λόγω της απόστασης της γραμμής από τους 

οικισμούς ο θόρυβος αυτός δεν θα είναι αισθητός στις περιοχές κατοικίας. 

Κατά τη λειτουργία της γραμμής δημιουργούνται ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία χαμηλής 

συχνότητας (50Ηz) η ένταση των οποίων εξασθενεί σημαντικά όσο αυξάνεται η απόσταση από 

την γραμμή. 

Ο σχεδιασμός της υπό μελέτη γραμμής βασίστηκε στην τήρηση των πλέον αυστηρών 

θεσμοθετημένων ορίων. Τα θεσμοθετημένα όρια δεν είναι όρια επικινδυνότητας, αλλά 

εμπεριέχουν μεγάλους συντελεστές ασφάλειας, ώστε να καλύπτονται οι ασάφειες από την 

περιορισμένη γνώση που υπάρχει σχετικά με την επίδραση των πεδίων και να πληρούται η 

απαίτηση για πρόληψη δυσμενών επιπτώσεων. 

Οι προβλεπόμενες εκπομπές για τους τύπους των πυλώνων που θα χρησιμοποιηθούν, σε 

απόσταση 25m εκατέρωθεν της γραμμής, με βήμα 1m και ύψος υπολογισμού από το έδαφος 

τα 2 m και με απόσταση αγωγών φάσεως – εδάφους 13m είναι: 

• Μέγιστη τιμή μαγνητικού πεδίου:24,07– 25,04μΤ <100μΤ (όριο KYA 3060 (ΦΟΡ) 238) 

• Μέγιστη τιμή ηλεκτρικού πεδίου:3,71– 3,76 kV/m<5kV/m (όριο KYA 3060 (ΦΟΡ) 238) 

Συνοπτικά αναφέρεται ότι η μη υπέρβαση των ορίων των Κανονισμών που επιβάλει η 

εθνική νομοθεσία εξασφαλίζει την προστασία των ανθρώπων έναντι του ηλεκτρικού και 

μαγνητικού πεδίου. Τα παραπάνω όρια δεν είναι όρια επικινδυνότητας, αλλά εμπεριέχουν 

πολύ μεγάλους συντελεστές ασφάλειας, ώστε να καλύπτονται οι ασάφειες από την 

περιορισμένη γνώση που υπάρχει σχετικά με την επίδραση των πεδίων αυτών και να 

πληρείται η απαίτηση για πρόληψη δυσμενών επιπτώσεων. Οι γραμμές μεταφοράς του 

Ελληνικού Συστήματος, πληρούν τα όρια όλων των σχετικών Κανονισμών. 

Σημειώνεται ότι, όπως διαπιστώθηκε τόσο από θεωρητικές μελέτες, όσο και από μετρήσεις σε 

εγκαταστάσεις μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, οι τιμές των πεδίων είναι 

σημαντικά χαμηλότερες από τα όρια των σχετικών Κανονισμών. 
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2.9 Ανάλυση Έργου ή Δραστηριότητας ως προς τη χρήση φυσικών πόρων 

2.9.1 Γενικά  

Η χρήση των βασικών φυσικών πόρων, δηλαδή φυσικού αερίου και νερού  παρουσιάζεται 

αναλυτικά στις προηγούμενες παραγράφους αυτού του κεφαλαίου και εδώ συνοψίζονται τα 

σχετικά αποτελέσματα. Επίσης παρουσιάζονται και πρόσθετα στοιχεία για την χρήση γης 

2.9.2 Φυσικό αέριο – πετρέλαιο - αέρας 

Όπως εξηγείται εις τον Πίνακα 2.7, τα ετήσια μεγέθη της ηλεκτροπαραγωγής από τον ΘΗΣ 

Χάλκης αναμένονται ως εξής : 

Πίνακας 2.7 : Ετήσια ενεργειακά μεγέθη στον ΘΗΣ Χάλκης 

Καύσιμο  Φυσικό αέριο Πετρέλαιο 

Ετήσιες ώρες υπό ισοδύναμο φορτίο h 6000 120 

Μέσο φορτίο % 75% 75% 

Ηλεκτροπαραγωγή (μεικτή) MWh 2.970.000,0 59.400,0 

Φυσικό αέριο ή πετρέλαιο  Νm3 ή L 485.337.505,1 9.737.704,9 

Χρήση αέρα Νm3 15.632.844.726,0 312.580.327,9 

Παραγωγή καυσαερίων Νm3 16.258.776.508,0 321.344.262,3 

 

Δηλαδή ο σταθμό αναμένεται να λειτουργεί με καύσιμο το φυσικό αέριο κατά 6000 ώρες 

ετησίως με μία μέση δυναμικότητα 75%. Αντιθέτως εκτιμάται ότι θα λειτουργεί κατ’ εξαίρεση 

και κατά το μέγιστο 120 ώρες (πέντε ημέρες) με φορτίο 75% του μεγίστου. 

Με αυτή την παραγωγική υπόθεση προκύπτει η ετήσια ηλεκτροπαραγωγή σε MWh καθώς και 

η αντίστοιχη χρήση καυσίμου, δηλαδή περί τα 485 εκατ. κανονικά κυβικά φυσικού αερίου 

καθώς και 312,5 χιλιάδες κυβικά πετρελαίου. 

2.9.3 Χρήση νερού 

Συνοψίζοντας τις  ανωτέρω αναφερόμενες χρήσεις νερού στην παράγραφο 2.5.4 , οι 

αναμενόμενες χρήσεις νερού σε ωριαία, ημερήσια και ετήσια βάση έχουν ως εξής: 

Πίνακας 2.8 : Χρήσεις νερού στον ΘΗΣ Χάλκης 

Χρήση Ωριαία (m3/h) Ημερήσια (m3) Ετήσια (m3) 

Συμπληρωματικό νερό Ατμολέβητα 17,5 175 63875 

Πλύσεις πτερυγίων αεροσυμπιεστού 5,6 -- 0 

Άλλες χρήσεις (καθαρισμός, πλύσεις)  20 6000 

Πόσιμο νερό  4,9 1470 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ  200 71.345 

 

Εις τον ανωτέρω πίνακα, τα στοιχεία με κεκλιμενους χαρακτήρες και αριθμούς δεν απαιτούν 

πρόσθετη υδροδότηση αλλά κάνουν χρήση νερού ανακυκλώσεως των εξυδατώσεων του 

ατμολέβητα ανακτήσεως θερμότητας 
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2.9.4 Άλλοι φυσικοί πόροι 

Πέραν των ανωτέρω φυσικών πόρων με το προτεινόμενο έργο και τα συνοδά έργα θα απαιτηθεί η εκσκαφή ποσοτήτων χώματος τόσο από το 

γήπεδο του σταθμού δια την θεμελίωση του βιομηχανικού εξοπλισμού και των κτιρίων όσο και με την εκσκαφή των ορυγμάτων για την 

τοποθέτηση του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου.  Όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.1. με την οποία εικονίζεται πανοραμικά το γήπεδο του 

σταθμού, η επιφάνεια του γηπέδου είναι επίπεδη επομένως δεν θα απαιτηθούν μεγάλες εκσκαφές για την ισοπέδωση του εδάφους και την 

δημιουργία πλατειών. 

 

Εικόνα 2.1 : Πανοραμική ΒΔ φωτογράφηση του γηπέδου του σταθμού  
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2.10 Βοηθητικές πρώτες ύλες  

2.10.1 Ουσίες με εν δυνάμει χημική ή περιβαλλοντική επικινδυνότητα 

Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζονται όλες οι ουσίες οι οποίες έχουν έστω και ίχνη παρουσίας 

στο Εργοστάσιο προκειμένου να ελεγχθεί στη συνέχεια τη επικινδυνότητά τους βάσει του 

Κανονισμού 1272/2008 (CLP). Οι ουσίες αυτές δεν έχουν την δυνατότητα να προκαλέσουν 

ατύχημα μεγάλης κλίμακας ώστε να κατατάξουν τον ΘΗΣ Χάλκης ούτε σε εγκατάσταση 

κατώτερης βαθμίδας βάσει της σημειώσεως 4 του Παραρτήματος Ι της νέας ΚΥΑ Seveso III 

ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 172058/2016 :  Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση 

κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης 

επικίνδυνων ουσιών).  Οι χημικές ουσίες με μία σχετικά σημαντική παρουσία στο εργοστάσιο 

δίδονται στον Πίνακα 2.9 που ακολουθεί : 

Πίνακας 2.9 : Κατάλογος χημικών ουσιών με σημαντική παρουσία στο εργοστάσιο 

Α/Α Ουσία Χρήση και κατάσταση ουσίας Ποσότητα 

1 DREWO – RODAMINE  C12 Εκκαθαριστής οξυγόνου. Αφαίρεση οξυγόνου από το νερό λεβήτων 3000KG 

2 DREWO 341 
Μη επικίνδυνο, ανιονικός ενεργός παράγων επιφανειακού καθαρισμού 
και διαβροχής 

60KG 

3 DREWO – RODAX 7397  Μείγμα αμινών εξουδετέρωσης 4000KG 

4 DAF 610D - ANTIFOAM Μη επικίνδυνο, αποαφροποιητικό, εμποδίζει τον σχηματισμό αφρού 30KG 

5 SGR 5365 P Καυστικό Κάλιο για κατεργασία νερού 60KG 

6 RKO 10 Οξειδωτικό μέσο, προσθετικό νερού 180KG 

7 RO 1700 
Μη επικίνδυνο. Προσθετικό πόσιμου νερού αντίστροφης όσμωσης για 
αύξηση pH,  

180KG 

8 DAB 448 Απολυμαντικό, αντιμικροβιακό προσθετικό υλικό  120KG 

9 CCW Anticorrosive  351N Μείγμα αντιδιαβρωτικών υλικών σε αλκαλικό περιβάλλον 440L 

10 Phosphate for HP/ MP Drums  DWS 715 
Πολυακρυλαμίδια, πολυφωσφορικά άλατα και αποαφροποιητικά δια 
τα τύμπανα υψηλής και μέσης πιέσεως 

1000KG 

11 Oxygen Scavenger for Aux. Boiler RODAX  701 Εκκαθαριστής οξυγόνου-αντιδιαβρωτικό με αλιφατικές αμίνες  175KG 

12 DREWO ULTRA CLEAN 271 DETERGENT Υπερκαθαρό απορρυπαντικό με βάση το καυστικό κάλλιο  25KG 

13 AMBERJET 4200CL RESIN Ρητίνη ανταλλαγής ιόντων, μη επικίνδυνο 450L 

14 AMBERJET 1000 H RESIN Ρητίνη ανταλλαγής ιόντων, μη επικίνδυνο 550L 

15 AMBERJET IRC 96 RF RESIN Ρητίνη ανταλλαγής ιόντων, μη επικίνδυνο. 400L 

16 AMBERJET IRC 86 RF Ρητίνη ανταλλαγής ιόντων, μη επικίνδυνο. 500L 

17 FERI-TRI – HYDROCHLORIC ACID Υδροχλωρικό οξύ, για κατεργασία νερού 1204KG 

18 FERI-TRI – CAUSTIC SODA Καυστική σόδα, για κατεργασία νερού 6209KG 

19 FERI-TRI – SODIUM HYPOCHLORITE Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου > 12% (υποχλωρίτης) 1204KG 

20 FERI-TRI – SODIUM METABISULPHITE Διάλυμα μεταδιθειώδους νατρίου 14% 1506KG 

21 PUROLITE ION CATIONIC RESIN CHARGE Ρητίνη ως στερεός καταλύτης για οργανικές συνθέσεις 58L 
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Τέλος οι κάτωθι χημικές ουσίες χρησιμοποιούνται μόνο από υπεργολάβους της εταιρείας και 

δεν αποθηκεύονται εντός του εργοστασίου. 

Πίνακας 2.10 : Χημικές ουσίες χωρίς αποθήκευση με χρήση από υπεργολάβους 

Α/Α Όνομα - περιγραφή 

22 NEOTOPSIN 70 WGR Mυκητοκτόνο  για γεωργική χρήση 

23 ROVRAL 75 WG, προϊόν φυτοπροστασίας, µυκητοκτόνο 

24 SAVONA, φυτοπροστατευτικό με βάση σάπωνα καλίου  

25 KLERAT WAX BLOCKS BROD80339,  Βιοκτόνο Τρωκτικοκτόνο 

26 KLERAT WAX BLOCKS A12720B - Βιοκτόνο 

27 R410A, Αντιψυκτικό για κλιματιστικές εγκαταστάσεις 

28 R407C, Αντιψυκτικό για κλιματιστικές εγκαταστάσεις 

2.10.2 Αέρια υπό πίεση – κατασβεστικά υλικά πυρκαγιάς 

Στο εργοστάσιο θα διακινούνται αέρια υπό πίεση σε φιάλες για διάφορες χρήσεις  

Οι μεγαλύτερες ποσότητες αυτών των αερίων υπάρχουν σε τρία αέρια : 

1. Αργονίτης (μείγμα αζώτου και Αργού) υπό πίεση ως κατασβεστικό υλικό 

2. Συστοιχίες φιαλών αζώτου υπό πίεση για εκκαθάριση χώρων από άλλα εύφλεκτα ή 

τοξικά αέρια 

3. Φιάλες CO2 υπό πίεση ως κατασβεστικό υλικό στον Αεριοστρόβιλο 

Οι ουσίες αυτές δίδονται στον Πίνακα 2.11 που ακολουθεί: 

Πίνακας 2.11 : Αέρια υπό πίεση και κατασβεστικά υλικά 

Α/Α Περιγραφή - Χρήση Ποσότητα 

1 CHEMETRON – ARGONITE, αέριο υπό πίεση για κατάσβεση 4150 L  

2 TOWALEX AFFF 3 SUPER – SKUM, διάλυμα για αφροποιητή  

3 
TYCO – TOWALEX AFFF 3% UL, διάλυμα για αφροποιητή όχι  υπό 
πίεση 

8000 L 

4 PROPANE, εργαστηριακό 5L 

5 NITROGEN N.O.S. 2.2, εργαστηριακό 20L 

6 METHANE, εργαστηριακό 5L 

7 Effectech Mixture, εργαστηριακό 30L 

8 CLUSTER OF NITROGEN 9x50 L/200 bar, εκκαθάριση αερίων 1320 L 

9 NITROGEN   εργαστηριακό 40L 

10 Hellium-Linde(GR), εργαστηριακό 80L 

11 Φιάλες CO2 υπό πίεση για πυροπροστασία αεριοστροβίλου 3.800 kg 

 

Αργονίτης  

Έρχεται σε κυλίνδρους των 66,7 L στα 200 bar με 18,21 κιλά αργονίτη έκαστος. Επομένως τα 

4150 αργονίτη περιέχουν (4150/66,7) 18,21 = 1133 kg. 
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Άζωτο πληρώσεως και εκκαθαρίσεως σωλήνων  

Πρόκειται για κυλίνδρους με πεπιεσμένο άζωτο στα 200 bar συνολικής χωρητικότητας 1320L. 

Η πυκνότητα του αζώτου υπό συνθήκες (20 °C, 200 bar) ισούται με 219 kg/m3. Επομένως η 

περιεχόμενη μάζα αζώτου στα 1320 m3 ισούται με 1320 x 219/1000 = 290 kg αζώτου. 

Διοξείδιο του άνθρακα πυροσβέσεως 

Περιλαμβάνει 85 φιάλες CO2 χωρητικότητας 67 L και μάζας 45 kg έκαστη, με συνολική 

ποσότητα 3825 kg. 

Σημειώνεται ότι οι υπόλοιπες ποσότητες είναι εργαστηριακού τύπου και μερικών κιλών. 

Επίσης σημειώνεται ότι τα αφροποιητικά διαλύματα είναι σε υγρή μορφή  και επομένως δεν 

είναι υπό πίεση αλλά ούτε είναι και εύφλεκτα.  

2.10.3 Υλικά αντιμετωπίσεως διαρροών πετρελαίου 

Τέλος καταγράφονται εδώ τα υλικά δια την αντιμετώπιση των διαρροών πετρελαίου:  

Πίνακας 2.12 : Υλικά για την αντιμετώπιση διαρροών πετρελαίου 

Α/Α Υλικό Ποσότητα 

1 HARTMAN – PEHA SOFT NITRILE FINO, πλαστικά γάντια μεγάλης ευαισθησίας   

2 
GEOHELLAS – ATTAPULGITE, φυσικό ορυκτό που περιέχει κρυσταλλικό πυρίτιο 
(χαλαζία)  

 

3 GEP ALKALI NEUTRALIZER, κιτρικό οξύ > 50% 125 LBS 

4 GEP ACID NEUTRALIZER, ανθρακικό νάτριο <70%,  125 LBS 

5 GEOHELLAS – ABSO-PRO L16 – αδρανής απορροφητικός ανταπουλγίτης 500 KG 

 

Τα υλικά αυτά δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως επικίνδυνα υπό την έννοια του 

Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ για την Seveso. 

Τέλος εις το εργοστάσιο υπάρχουν συσσωρευτές (μπαταρίες) τύπου Exide και Fiam σε 

προστατευόμενη και καλά αεριζόμενη περιοχή. 

2.11 Επικίνδυνες χημικές ουσίες 

2.11.1 Γενικά 

Με βάση την παρουσίαση της παραγράφου 2.11 επιλέγονται προς περαιτέρω ανάλυση και 

εξέταση οι κάτωθι ουσίες οι οποίες χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνες από τον Κανονισμό 

1272/2008.  Οι ουσίες αυτές δίδονται στους Πίνακες 2.13 και 2.14.. 

Οι ουσίες του Πίνακα αυτού ελέγχονται ως προς την κατηγορία επικινδυνότητας όπως αυτή 

ορίζεται στην σημείωση 4 του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ Seveso  οι οποίες έχουν 

ομαδοποιηθεί ως εξής: 

Α.  Ουσίες οξείας τοξικότητας κατηγορίας 1, 2 ή 3 (έκθεση δια της εισπονής) ή STOT SE 

κατηγορία 1 καθώς και ουσίες στο τμήμα Η, καταχωρήσεις Η1 έως Η3 του μέρους 1 

Β.  Εκρηκτικά, εύφλεκτα αέρια, οξειδωτικά αέρια, εύφλεκτα υγρά κλπ ως και τμήματα 

ουσιών που εμπίπτουν στο τμήμα Ρ, καταχωρήσεις Ρ1 έως Ρ8 του μέρους 1 

Γ.   Ουσίες επικίνδυνες για το υδάτινο περιβάλλον οξεία κατηγορία 1, χρόνια κατηγορία 1 ή 

2 καθώς και καταχωρήσεις Ε1 και Ε2 του μέρους 1.   
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Πίνακας 2.13 : Επικίνδυνες χημικές ουσίες  

Ονομασία 
επικίνδυνης 

ουσίας/ 
μείγματος 

Χημική ονομασία 
ουσίας/ 

συστατικού 
μείγματος 

% 
Ποσοστό 

του 
συστατικού 
στο μείγμα 

Αριθμός CAS ή 
άλλος 

αναγνωριστικός 
κωδικός  
ουσίας 

Ταξινόμηση 
συστατικού 
μείγματος 

Τάξη και κατηγορία 
κινδύνου 

Ταξινόμηση 
ουσίας/ 

μείγματος 
(CLP) 

Μεγίστη 
αποθηκευ-

μένη 
ποσότητα 

(σε τόνους) 

DREWO – 
RODAMINE  C12 

CARBOHYDRAZIDE > 10 < 20% 497-18-7 

H332 
H312 
H319 
H335 

Acute Tox. 4 
Acute Tox. 4 
Eye Irrit. 2 
STOT SE 3 

“ – “ 3 

DREWO – RODAX 
7397 

Διάλυμα αμμωνίας 20-35% 1336-21-6 
Η314 
Η400 

Skin Corr. 1B 
Aquatic. Acute 1 

E1 4 

SGR 5365 P Καυστικό κάλιο > 10 <= 20% 1310-58-3 
C; R35/ H302 

Xn; R22/ H314 
Acute Tox. 4, 
Skin Corr. 1A 

“ – “ 0,06 

RKO 10 
2-hydroypropane-1,2,3-

tricarboxylic acid 
30 <= 50% 

 
5949-29- Η314 Skin Corr. 1A “ – “ 0,18 

DAB 448 

5-chloro-2-methyl-4-
isothiazolin-3 -one [EC 
no. 247-500-7] and 2-

methyl-2H -isothiazol-3-
one [EC no. 220-239-6] 

> 1 <= 5% 
 

55965-84-9 
C; R34 (Η314)  Xi; 

R43 R52/53 
Skin Corr. 1B “ – “ 0,12 

CCW Anticorrosive  
351N 

Διάλυμα ανασταλτικών 
διαβρώσεως σε διάλυμα  

καυστικής σόδας 

<2 % 
 

1310-73-2 R35 (Η314) Skin Corr. 1A “ – “ 0,5 

Phosphate for HP/ 
MP Drums  DWS 

715 
Καυστικό νάτριο 

2%>5% 
 

1310-73-2 R35 (Η314) Skin Corr. 1A “ – “ 1 

Oxygen Scavenger 
for Aux. Boiler 
RODAX  701 

Morpholine 2¸10 % 110-91-8 C R10-20/21/22-34 
Acute Tox. 4 

Eye Irrit. 2 
“ – “ 0,175 Cyclohexylamine 2¸15 % 108-91-8 C R10-20/21/22-35 

Diethylhydroxylamine 5¸15 % 3710-84-7 Xn  R10-20/21-36 

DREWO ULTRA 
CLEAN 271 

DETERGENT 

Καυστικό κάλιο > 10 <= 20% 310-58-3 
H302  
H314 

Acute Tox. 4, 
Skin Corr. 1A, 

 

“ – “ 0,025 

tetrasodium ethylene 
diamine tetraacetate 

> 10 <= 20% 
64-02-8 

 

H302  
H315 
Η319 
Η412 

Acute Tox. 4 
Skin Irrit. 2; 
Eye Irrit. 2 

Aquatic Chronic 3, 

AMBERJET 1000 
H RESIN 

Styrene, Divinylbenzene 
and Ethylstyrene 

40,0 -  
< 60,0 % 

69011-20-7 Η318 Eye Dam. 1 “ – “ 1 
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Ονομασία 
επικίνδυνης 

ουσίας/ 
μείγματος 

Χημική ονομασία 
ουσίας/ 

συστατικού 
μείγματος 

% 
Ποσοστό 

του 
συστατικού 
στο μείγμα 

Αριθμός CAS ή 
άλλος 

αναγνωριστικός 
κωδικός  
ουσίας 

Ταξινόμηση 
συστατικού 
μείγματος 

Τάξη και κατηγορία 
κινδύνου 

Ταξινόμηση 
ουσίας/ 

μείγματος 
(CLP) 

Μεγίστη 
αποθηκευ-

μένη 
ποσότητα 

(σε τόνους) 

Copolymer, Sulfonated, 
Hydrogen Form 

FERI-TRI – 
HYDROCHLORIC 

ACID 
Υδροχλωρικό οξύ 31 - 33% 7647-01-0 

H314,  
H335 

Skin Corr. 1A, 

STOT SE 3 
“ – “ 1,204 

FERI-TRI – 
CAUSTIC SODA 

Καυστική σόδα 25%  H314 
H318 

Skin Corr. 1A, 

Eye Dam. 1 
 

“ – “ 6,21 

FERI-TRI – 
SODIUM 

HYPOCHLORITE 
Υποχλωριώδες νάτριο >12% 7681-52-9 

H314 
H400 

EUH031 

Skin Corr. 1B 
Aquatic. Acute 1 

E1 1,204 

FERI-TRI – 
SODIUM 

METABISULPHITE 

Διάλυμα  
Μεταδιθειώδους Νατρίου 

14% 
 

7681-57-4 
H302 
H318 

EUH031 

Acute Tox. 4 

Eye Dam. 1 

EUH031 

 

“ – “ 1,51 

PUROLITE ION 
CATIONIC RESIN 

CHARGE 

Polysterene Sulphonic 
acid 

40-65% 69011-20-7 H319 Eye Irrit. 2 “ – “ 0,1 
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Πίνακας 2.14 : Επικίνδυνες εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες  

Ονομασία 
επικίνδυνης 

ουσίας/ 
μείγματος 

Χημική ονομασία 
ουσίας/ 

συστατικού 
μείγματος 

% 
Ποσοστό 

του 
συστατικού 
στο μείγμα 

Αριθμός CAS ή 
άλλος 

αναγνωριστικός 
κωδικός  
ουσίας 

Ταξινόμηση 
συστατικού 
μείγματος 

Τάξη και κατηγορία 
κινδύνου 

Ταξινόμηση 
ουσίας/ 

μείγματος 
(CLP) 

Μεγίστη 
αποθηκευ-

μένη 
ποσότητα  

CHEMETRON – 
ARGONITE 

Nitrogen  
Argon 

50% 
50% 

7727-37-9 
7440-37-1 

H202 
Η202  

Explosive; Division 1.1 

Explosive; Division 1.1 
P1a 1135 kg 

PROPANE, 
εργαστηριακό 

Προπάνιο 
100% 

 
74-98-6 H220 

Flam. Gas 1 

Press. Gas 1.1 
P2 5L 

NITROGEN N.O.S. 
2.2, εργαστηριακό 

Άζωτο 100% 7727-37-9 Η202 Explosive; Division 1.1 P1a 20L 

METHANE, 
εργαστηριακό 

Μεθάνιο 100% 74-82-8 Η220 Explosive; Division 1.1 P2, P1A 5L 

Effectech Mixture, 
εργαστηριακό 

Μεθάνιο 95,66% 74-82-8 Η202 Explosive; Division 1.1 P2, P1A 30L 

CLUSTER OF 
NITROGEN 9x50 
L/200 bar, 
εκκαθάριση 
αερίων 

Άζωτο 100% 7727-37-9 Η202 Explosive; Division 1.1 P1a 290 kg 

NITROGEN   
εργαστηριακό 

Άζωτο 100% 7727-37-9 Η202 Explosive; Division 1.1 P1a 40L 

Hellium-Linde(GR), 
εργαστηριακό 

Ήλιο 100%  7440-59-7 Η202 Explosive; Division 1.1 P1a 80 

Φιάλες CO2 υπό 
πίεση για 
πυροπροστασία 
αεριοστροβίλου 

Διοξείδιο του άνθρακα 100% 
124-38-9 

 
Η202 Explosive; Division 1.1 P1a 3825 kg 
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2.12 Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές  

2.12.1 Εισαγωγή 

Εις την παρούσα παράγραφο παρουσιάζονται οι Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΔΤ) δια 

τους αεριοστρόβιλους και τις Μονάδες Συνδυασμένου Κύκλου οι οποίες έχουν θεσπιστεί με 

την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2017/1442 της Επιτροπής της 31ης Ιουλίου 2017 για τον 

καθορισμό των συμπερασμάτων για τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ) βάσει της οδηγίας 

2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μεγάλες μονάδες 

καύσης 

Για τον σκοπό αυτό έγινε μία επιλογή των ΒΔΤ που αναφέρονται αναλυτικά εις την ανωτέρω 

Εκτελεστική Απόφαση της ΕΕ που προσιδιάζουν σε μονάδες συνδυασμένου κύκλου με φυσικό 

αέριο ή πετρέλαιο της αποφάσεως αυτής. Εις το Παράρτημα Β αυτής της εκθέσεως ΜΠΕ 

δίδονται αναλυτικά οι σχετικές ΒΔΤ όπως ακριβώς προβλέπονται εις την εν λόγω Εκτελεστική 

Απόφαση. 

2.12.2 Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

ΒΔΤ 1 

Για τη βελτίωση της συνολικής περιβαλλοντικής επίδοσης, η ΒΔΤ συνίσταται στην εφαρμογή 

και τήρηση ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΣΠΔ) που να ενσωματώνει όλα τα 

χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο Παράρτημα Β. 

2.12.3 Παρακολούθηση 

ΒΔΤ 2.  

Η ΒΔΤ συνίσταται στον καθορισμό της καθαρής ηλεκτρικής απόδοσης και/ή του καθαρού 

συνολικού ποσοστού χρησιμοποίησης καυσίμου και/ή της καθαρής απόδοσης μηχανικής 

ενέργειας της μεμονωμένης μονάδας αεριοποίησης, IGCC ή καύσης, μέσω εκτέλεσης δοκιμής 

απόδοσης σε πλήρες φορτίο, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ, μετά από τη θέση σε λειτουργία της 

μεμονωμένης μονάδας και μετά από κάθε τροποποίηση η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει σε 

σημαντικό βαθμό την καθαρή ηλεκτρική απόδοση και/ή το καθαρό συνολικό ποσοστό 

χρησιμοποίησης καυσίμου και/ή την καθαρή απόδοση μηχανικής ενέργειας της μεμονωμένης 

μονάδας. Εάν δεν υπάρχουν πρότυπα EN, η ΒΔΤ συνίσταται στη χρήση των προτύπων ISO, 

εθνικών ή άλλων διεθνών προτύπων που εξασφαλίζουν την παροχήστοιχείων ισοδύναμης 

επιστημονικής ποιότητας. 

ΒΔΤ 3 

Η ΒΔΤ συνίσταται στην παρακολούθηση των βασικών παραμέτρων της διεργασίας που 

συνδέονται με εκπομπές στην ατμόσφαιρα και στο νερό, συμπεριλαμβανομένων όσων 

δίδονται στο Παράρτημα Β. 

ΒΔΤ 4  

Η ΒΔΤ συνίσταται στην παρακολούθηση των εκπομπών στην ατμόσφαιρα τουλάχιστον με τη 

συχνότητα που αναφέρεται παρακάτω και σύμφωνα με τα πρότυπα EN. Εάν δεν υπάρχουν 

πρότυπα EN, η ΒΔΤ συνίσταται στη χρήση των προτύπων ISO, εθνικών ή άλλων διεθνών 

προτύπων που εξασφαλίζουν την παροχή στοιχείων ισοδύναμης επιστημονικής ποιότητας. 
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ΒΔΤ 6  

Για τη βελτίωση των γενικών περιβαλλοντικών επιδόσεων των μονάδων καύσης και τη μείωση 

των εκπομπών CO και άκαυστων ουσιών στην ατμόσφαιρα, η ΒΔΤ συνίσταται στην 

εξασφάλιση βελτιστοποιημένης καύσης και στη χρήση κατάλληλου συνδυασμού των τεχνικών 

που παρατίθενται στο Παράρτημα Β. 

ΒΔΤ 9 

Για τη βελτίωση των γενικών περιβαλλοντικών επιδόσεων των μονάδων καύσης και/ή 

αεριοποίησης και τη μείωση των εκπομπών στην ατμόσφαιρα, η ΒΔΤ συνίσταται στη 

συμπερίληψη των ακόλουθων στοιχείων (βλέπε Παράρτημα Β) στα προγράμματα 

διασφάλισης ποιότητας / ελέγχου ποιότητας για όλα τα χρησιμοποιούμενα καύσιμα, ως μέρους 

του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (βλέπε ΒΔΤ 1):  

ΒΔΤ 10 

Για τη μείωση εκπομπών στην ατμόσφαιρα και/ή στο νερό σε μη κανονικές συνθήκες 

λειτουργίας (OTNOC), η ΒΔΤ συνίσταται στην κατάρτιση και στην εφαρμογή σχεδίου 

διαχείρισης ως μέρους του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (βλέπε ΒΔΤ 1), ανάλογα 

με τη συνάφεια των δυνητικών εκλύσεων ρύπων, το οποίο θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που 

παρατίθενται στο Παράρτημα Β 

ΒΔΤ 11 

Η ΒΔΤ συνίσταται στην κατάλληλη παρακολούθηση εκπομπών στην ατμόσφαιρα και/ή το 

νερό όσο ισχύουν οι μη κανονικές συνθήκες λειτουργίας. 

ΒΔΤ 12 

Για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των μεμονωμένων μονάδων καύσης, αεριοποίησης 

και/ή IGCC που λειτουργούν ≥ 1 500 ώρες/έτος, η ΒΔΤ συνίσταται στη χρήση κατάλληλου 

συνδυασμού των τεχνικών που δίδονται στη συνέχεια στο Παράρτημα Β. 

2.12.4 Χρήση νερού και εκπομπές στο νερό 

ΒΔΤ 13  

Για τη μείωση της χρήσης νερού και του όγκου των απορριπτόμενων υγρών αποβλήτων, η 

ΒΔΤ συνίσταται στη χρήση μίας ή και των δύο τεχνικών που δίδονται στο Παράρτημα Β.  

ΒΔΤ 14 

Για αποφυγή επιβάρυνσης των μη επιβαρυμένων υγρών αποβλήτων και μείωση των εκπομπών 

στο νερό, η ΒΔΤ συνίσταται στον διαχωρισμό των ροών υγρών αποβλήτων και στη χωριστή 

επεξεργασία τους, ανάλογα με την περιεκτικότητά τους σε ρύπους. 

ΒΔΤ 15  

Για τη μείωση των εκπομπών στο νερό από την επεξεργασία των απαερίων  η ΒΔΤ συνίσταται 

στη χρήση κατάλληλου συνδυασμού των τεχνικών που δίδονται στο Παράρτημα Β και στη 
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χρήση δευτεροβάθμιων τεχνικών όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην πηγή ώστε να 

αποφεύγεται η αραίωση. 

2.12.5 Εκπομπές θορύβου 

ΒΔΤ 17  

Για τη μείωση των εκπομπών θορύβου  η ΒΔΤ συνίσταται η χρήση μίας ή συνδυασμού των 

τεχνικών που δίδονται στο Παράρτημα Β. 

2.12.6 Αεριοστρόβιλοι που τροφοδοτούνται με πετρέλαιο 

ΒΔΤ 37.  

Για την πρόληψη ή μείωση των εκπομπών NOX στην ατμόσφαιρα από την καύση πετρελαίου 

σε αεριοστροβίλους, η ΒΔΤ συνίσταται στη χρήση μίας ή συνδυασμού των τεχνικών που 

δίδονται στο Παράρτημα Β.  

2.12.7 Συμπεράσματα για τις ΒΔΤ σχετικά με την καύση φυσικού αερίου 

ΒΔΤ 40 

Για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης της καύσης φυσικού αερίου, η ΒΔΤ συνίσταται στη 

χρήση κατάλληλου συνδυασμού των τεχνικών που δίδονται στη ΒΔΤ 12 και στη συνέχεια στο 

Παράρτημα Β. 

ΒΔΤ 42 

Για την πρόληψη ή μείωση των εκπομπών NOX στην ατμόσφαιρα από την καύση φυσικού 

αερίου σε αεριοστροβίλους, η ΒΔΤ συνίσταται στη χρήση μίας ή συνδυασμού των τεχνικών 

που δίδονται στο Παράρτημα Β. 

ΒΔΤ 43  

Για την πρόληψη ή μείωση των εκπομπών NOX στην ατμόσφαιρα από την καύση φυσικού 

αερίου σε μηχανές, η ΒΔΤ συνίσταται στη χρήση μίας ή συνδυασμού των τεχνικών που 

δίδονται στο Παράρτημα Β.  

ΒΔΤ 44 

Για την πρόληψη ή μείωση των εκπομπών CO στην ατμόσφαιρα από την καύση φυσικού 

αερίου, η ΒΔΤ συνίσταται στην εξασφάλιση βελτιστοποιημένης καύσης και/ή στη χρήση 

καταλυτών οξείδωσης.  
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2.13 Ανάλυση Έργου : Αέριοι ρύποι 

2.13.1 Γενικά 

Οι αέριο ρύποι θα εκπέμπονται πρωτίστως μέσω των καυσαερίων του σταθμού από την 

καμινάδα σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις ώστε οι επίδρασή τους στην ποιότητα της 

ατμόσφαιρας να είναι αμελητέα όπως επεξηγείται στη συνέχεια. 

Οι αέριοι ρύποι από την καύση του φυσικού αερίου είτε τ ου πετρελαίου είναι τα οξείδια του 

αζώτου NOx και το μονοξείδιο του άνθρακα.  Εις την παρούσα παράγραφο η ανάλυση 

εστιάζεται εις την παραγωγή NOx και CO από την καύση φυσικού αερίου και όχι του 

πετρελαίου, η χρήση του οποίου είναι έκτακτη και περιορίζεται κάτω από 120 ώρες ετησίως 

κατά μέγιστο.. 

2.13.2 Η Οδηγία 2010/75/ΕΕ για τις βιομηχανικές εκπομπές 

Ο ΘΗΣ Χάλκης υπάγεται στις διατάξεις της ΚΥΑ Αριθμ. 36060/1155 /Ε.103 του Ιουνίου 2013 

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 «περί βιομηχανικών εκπομπών 

(ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του   

Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010. Ειδικότερα υπάγεται στην παράγραφο 1.1 στην 

παράγραφο 1.1 του Παραρτήματος Ι η οποία αφορά : «1.1. Καύση καυσίμων σε εγκαταστάσεις 

με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ 50 MW ή  μεγαλύτερη» 

Επειδή όπως δίδεται στον Πίνακα 2.4 ανωτέρω η ονομαστική θερμική ισχύς του καυσίμου του 

σταθμού είναι 1082,0 MW δηλαδή πολύ μεγαλύτερη των 50 MW, τότε ο ΘΗΣ Χάλκης  

υπάγεται στην Οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές (Οδηγία 2010/75/ΕΕ) και συνεπώς 

ελέγχονται οι αέριοι ρύποι που περιλαμβάνονται στον κατάλογο ρυπαντικών ουσιών του 

Παραρτήματος II με βάση τις οριακές τιμές του Παραρτήματος V, Μέρος 2ον, παράγραφος 6 

εις την οποία δίδονται οι οριακές τιμές εκπομπών NOx και CO (mg/Nm3) για μονάδες 

αεριοστροβίλων που τροφοδοτούνται με αέριο ίσες με 50 και 100 mg/Nm3 αντιστοίχως. 

Στην ίδια παράγραφο καθορίζεται ότι για τους αεριοστροβίλους ανοικτού κύκλου που έχουν 

απόδοση άνω του 35 %  - προσδιοριζόμενη κατά ISO υπό συνθήκες βασικού φορτίου  - η 

οριακή τιμή εκπομπών  ΝΟx είναι 50.η/35, όπου η είναι η απόδοση του αεριοστροβίλου, 

εκφρασμένη σε  ποσοστό επί τοις εκατό κα ι προσδιοριζόμενη κατά ISO υπό συνθήκες βασικού  

φορτίου. Επειδή όπως φαίνεται στην παράγραφο 2.4.3 ο βαθμό αποδόσεως του 

αεριοστροβίλου σε ανοιχτό κύκλο ισούται με 43,1% τότε το όριο εκπομπής των οξειδίων του 

αζώτου αυξάνει στα 50 (43,1/35) = 61,57 mg/Nm3 

2.13.3 Οι νέες βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές για τις μεγάλες εγκαταστάσεις καύσεως 

Σύμφωνα με την ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ  ΑΠΟΦΑΣΗ  (ΕΕ) 2017/1442  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  της 31ης 

Ιουλίου 2017  για τον καθορισμό  των συμπερασμάτων  για τις βέλτιστες  διαθέσιμες  τεχνικές  

(ΒΔΤ) βάσει της οδηγίας  2010/75/ΕΕ  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  και του Συμβουλίου 

όσον αφορά  μεγάλες μονάδες καύσης [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2017) 5225] 

καθορίζεται ότι για νέους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο 

αέριο, τα όρια εκπομπών NOx ορίζονται στον Πίνακας  24 με τίτλο  «Επίπεδα  εκπομπών  που  
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συνδέονται  με  τις  ΒΔΤ  (BAT-AEL)  για  τις εκπομπές  NOX  στην  ατμόσφαιρα  από την 

καύση  φυσικού  αερίου  σε αεριοστροβίλους» ως εξής :  

Ετήσιος μέσος όρος : 10-30 mg/Nm3 

Ημερήσιος μέσος όρος : 15 – 40 mg/Nm3 

Στον εν λόγω πίνακα υπάρχει υποσημείωση η οποία αναφέρει ότι «Για μονάδες  με  καθαρή  

ηλεκτρική  απόδοση  (ΗΑ)  άνω  του  55 %,  μπορεί  να εφαρμοστεί  συντελεστής  διόρθωσης  

στο ανώτερο  όριο του εύρους  BAT-AEL,  ο οποίος αντιστοιχεί  στην τιμή [ανώτερο  όριο]  × 

ΗΑ/55,  όπου  ΗΑ είναι η καθαρή  ηλεκτρική  απόδοση  της μονάδας  σε συνθήκες  βασικού  

φορτίου  κατά ISO».  

Βάσει της σημειώσεως αυτή το άνω μέσο ετήσιο όριο αυξάνεται στα 30 (63,5/55) = 34,6 

mg/Nm3 και το μέσο ημερήσιο στα 40 (63,5/55) = 46,2 mg/Nm3. Αυτά τα όρια ακριβώς θα 

τηρεί ο ΘΗΣ Χάλκης. 

2.13.4 Λαμβανόμενος συντελεστής εκπομπής και ὑπολογισμοί εκπομπών. 

Παρά το γεγονός ο μέσος ετήσιος και μέσος ημερήσιος συντελεστής εκπομπής τον οποίο θα 

τηρεί ο σταθμός θα είναι εκείνος που προκύπτει από την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 

2017/1442  της Επιτροπής, και αναφέρεται ανωτέρω, εν τούτοις για τον υπολογισμό των 

εκπομπών οξειδίου του αζώτου και μονοξειδίου του άνθρακος λαμβάνοντα κατά τρόπο 

συντηρητικό οι συντελεστές που προκύπτουν από την ΚΥΑ Αριθμ. 36060/1155 /Ε.103 του 

Ιουνίου 2013, οι οποίοι αντιστοιχούν σε 50 και 100 mg/Nm3 αντιστοίχως για τα NOx και CO. 

Βάσει αυτών των συντελεστών αλλά και των στοιχείων του Πίνακα 2.7 δια την παροχή όγκου 

καυσαερίων σε Nm3/h (σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας και πιέσεως) τα εξής 

αποτελέσματα:  

Παροχή όγκου καυσαερίων 3.613.061,4 Nm3/h 

Συντελεστής εκπομπής ΝΟx 50,0 mg/Nm3 

Εκπομπή NOx 
180,7 kg/h 

50,18 g/s 

812,9 Τόνοι/ετησίως 

 

Σε ότι αφορά τις εκπομπές του μονοξειδίου του άνθρακα, αυτές θα είναι ακριβώς διπλάσιες 

των εκπομπών NOx. 
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2.14 Ανάλυση έργου : υγρά απόβλητα 

2.14.1 Γενικά 

Τα υγρά απόβλητα της μονάδας θα συλλέγονται και θα υφίστανται χωριστή επεξεργασία 

αναλόγως της προελεύσεως τους. Τα χαρακτηριστικά των υγρών αποβλήτων θα καλύπτουν τις 

προβλεπόμενες προδιαγραφές και απαιτήσεις των διατάξεων διάθεσής τους. 

Οπου είναι δυνατόν τα καθαρά υγρά απόβλητα θα ανακυκλώνονται. Ανά κατηγορία υγρών 

αποβλήτων τα μέτρα επεξεργασίας και διαχείρισης θα είναι οι εξής  

2.14.1.1 Μη ρυπασμένα όμβρια και νερά πλύσεων 

Τα μη ρυπασμένα όμβρια και τα νερά πλύσεων (από λοιπές περιοχές του σταθμού οι οποίες εν 

δυνάμει δεν αναμένεται να ρυπαίνοται από πετρέλαιο) θα συλλέγονται με ειδικό δίκτυο 

ομβρίων και θα διατίθενται από κοινού με τα υπόλοιπα υγρά απόβλητα του σταθμού σε 

κατάλληλο επιφανειακό αποδέκτη δηλαδή το ρέμα Κουσμπανασιώτικο το οποίο απέχει από το 

γήπεδο του σταθμού περί τα 400 μέτρα. 

2.14.1.2 Νερά με πιθανές προσμίξεις πετρελαίου 

Τα όμβρια και τα νερά πλύσεων, τα οποία πιθανώς να φέρουν προσμίξεις πετρελαίου (από 

τμήματα όπως δεξαμενές πετρελαίου κλπ) θα συλλέγονται και πριν την τελικής του διάθεση 

θα οδηγούνται σε διαχωριστές πετρελαίου. Τα διαχωριζόμενα υγρά θα οδηγούνται προς 

διάθεση μαζί με τα υπόλοιπα υγρά απόβλητα του σταθμού. Αντίθετα τα συλλεγόμενα 

πετρέλαια ή άλλα έλαια λιπάνσεως θα συγκεντρώνονται σε ειδικές δεξαμενές και θα 

διατίθενται σε κατάλληλες μονάδες διάθεσης. 

Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και θα ληφθούν κατάλληλα μέτρα για την επεξεργασία νερών τα 

οποία έχουν πιθανώς ρυπανθεί από λάδια πριν την τελική διάθεση, σύμφωνα με τους ισχύοντες 

κανονισμούς.  

2.14.1.3 Απόβλητα διαδικασιών παραγωγής  

Για τη συλλογή και την κατεργασία των υγρών αποβλήτων, προερχομένων από παραγωγικές 

διαδικασίες (π.χ. απόβλητα από διαδικασία απιονισμού, απόβλητα διαχωρισμού πετρελαίου, 

εξυδατώσεις λέβητα, αποσκλήρυνση νερού), θα υπάρχει σύστημα κατεργασίας υγρών 

αποβλήτων πριν την τελική τους διάθεση. Το σύστημα κατεργασίας θα περιλαμβάνει 

δεξαμενές ηρεμίας καθώς και σύστημα ελέγχου pH. 

Τα καθαρά υγρά απόβλητα του εργοστασίου θα ανακυκλώνονται προς βιομηχανική χρήση ή 

για λόγους πυρόσβεσης. Π.χ. τα υγρά απόβλητα από τον αμτολέβητα ισοδυναμούν πρακτικά 

με απιονισμένο νερό τα οποία δύνανται να οδηγηθούν στις πλύσεις των πτερυγίων του 

αεροσμπιεστή του αεριοστροβίλου.  

Ειδικώς τα χημικά απόβλητα, τα προερχόμενα από τον καθαρισμό μηχανημάτων καθώς και 

άλλα χημικά απόβλητα, τα χαρακτηριστικά των οποίων δεν ευρίσκονται εντός των 

απαιτουμένων προδιαγραφών προς διάθεση, θα απομακρύνονται εκτός εργοστασίου και θα 

οδηγούνται σε κατάλληλες εγκαταστάσεις επεξεργασίας. 
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Το διάγραμμα της διαδικασίας παροχής και επεξεργασίας των νερών δίδεται στο Σχήμα 2.6. 

Στο σχήμα αυτό περιλαμβάνεται και μία δεξαμενή καθίζησης χωρητικότητας περίπου 800 m³ 

προκειμένου να επιτρέπει μία περίοδο καθίζησης διαρκείας 2 ωρών πριν τα βιομηχανικά 

απόβλητα διατεθούν στο περιβάλλον σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αρ’ 

E1β.221 του Ιανουαρίου 24, , ΦΕΚ B’ 138,  Φεβρουάριος 1965).  

Η πηγή του νερού υδρεύσεως του σταθμού θα παρέχονται πρωτίστως από το δίκτυο υδρεύσεως 

της ΔΕΥΑΛ ενώ συμπληρωματικό νερό μπορεί να παρέχεται από γεώτρηση εντός του 

γηπέδου. Τέλος η τελική διάθεση των υγρών αποβλήτων, τα μέν καθαρά θα οδηγούνται σε 

ανακλύκλωση σε λοιπές χρήσεις νερού εντός του σταθμού, τα υπόλοιπα καθαρά θα διατίθενται 

μαζί με τα όμβρια ύδατα στο ρέμα Κουσμπανασιώτη ενώ τα ρυπασμένα ύδατα θα διατίθεται 

σε φορέα διαχείρισης  

2.14.1.4 Υγρά απόβλητα υγιεινής και καθαριότητας των εργαζομένων 

Τα υγρά απόβλητα υγιεινής θα συλλέγονται και θα υπόκεινται σε επεξεργασία εντός σηπτικών 

δεξαμενών (αναερόβια ζύμωση). Οι ποσότητες των υγρών αποβλήτων σε ημερήσια βάση 

εκτιμώνται ως εξής : 

50 άτομα προσωπικό ημερησίως (μέγιστο) x 100 lit/άτομο/ημέρα = 5,0 m³  

Οι σηπτικές δεξαμενές θα είναι τύπου Imhoff και θα έχουν χωρητικότητα άνω των 2 m³ ώστε 

να εξασφαλίζουν αποθηκευτική ικανότητα λειτουργίας άνω των 10 ωρών ημερησίως. Η 

υπερχείλιση των σηπτικών δεξαμενών θα οδηγείται σε απορροφητικούς τάφρους προς υπόγεια 

διάθεση συνολικής επιφανείας περίπου 12 m² (θεωρώντας ότι το έδαφος αποτελείται από άμμο 

με πηλό ή άργιλο). Εναλλακτικά θα διατίθεται εις το δίκτυο αποχετεύσεως της ΔΕΥΑΛ το 

οποίο θα επεκταθεί να φθάσει έως τις εγκαταστάσεις του σταθμού. 

Περιορισμένες ποσότητες καταλοίπων λασπών από τις σηπτικές δεξαμενές θα 

απομακρύνονται προς εξωτερικές μονάδες διάθεσης ή επεξεργασίας με την βοήθεια 

βυτιοφόρων οχημάτων.  

Κατά τη φάση λειτουργίας δεν αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις από τα υγρά απόβλητα.  
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Σχήμα 2.6 : Διάγραμμα ροής νερού και υγρών αποβλήτων 

 

 

 

2.14.1.5 Απορροή ομβρίων υδάτων  

Ο ετήσιες βροχοπτώσεις για την 30-ετία στην Λάρισα δίδονται στο  ιστόγραμμα  του Σχήματος 

2.7 που ακολουθεί. Από τα ωριαία μετεωρολογικά στοιχεία της ΕΜΥ για την Λάρισα  κατά 

την τριακονταετία 1975 – 2004, τα οποία διατίθενται ελεύθερα για το κοινό, προκύπτει ότι οι 

πέντε μεγαλύτερες ωριαίες βροχοπτώσεις για την περιοχή κατά την ανωτέρω περίοδο 

ανέρχονται σε : 

• 81,8 mm (14/0/1978, 6μμ) 

• 63,0 mm (58/10/1986, 6 πμ) 

• 60,5 mm (15/09/1978, 6 μμ) 

• 59,3 m (14/09/1978 6 πμ)  

 

http://www.hnms.gr/emy/el/services/paroxi-ipiresion-elefthera-dedomena


         ΤεχνοΜετρική  ΘΗΣ Χάλκης : Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

 - 88 - Ιανουάριος  2020 

 

• Η μέση ετήσια βροχόπτωση υπολογίζεται στα 658,6 mm για όλη την τριακονταετία. 

Στο Σχήμα 2.8 δίδεται η τριωριαία κατανομή των βροχοπτώσεων για την περίοδο 1975-2004, 

όπου και διαπιστώνεται ότι η κατανομή αυτή εμφανίζει δύο καμπάνες, μία με αιχμή τα 0,1 mm 

βροχής και η δεύτερη τα 15 mm βροχής.  Παρατηρείται ότι από τα 40 έως τα 70 mm βροχής 

οι συχνότητες είναι πολύ μικρές, ενώ μία μεμονωμένη μέγιστη τιμή εμφανίζεται στην κλάση 

81,8 mm.  

Σχήμα 2.7: Ετήσιες βροχοπτώσεις στην Λάρισα (Στοιχεία ΕΜΥ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Σχήμα 2.8: Κατανομή ωριαίας συχνότητας βροχοπτώσεων Λαρίσης 1975-2004  

(στοιχεία ΕΜΥ) 
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Για λόγους σχεδιαστικούς λαμβάνεται ως ωριαία βροχόπτωση σχεδιασμού τα 70 mm. 

Η επιφάνεια του σταθμού η οποία ενδέχεται να έχει ρυπανθεί από λόγω διαρροών καυσίμων, 

λιπαντικών ελαίων ή άλλων ελαιωδών προσμίξεων λαμβάνεται προσαυξημένη έναντι της 

καλύψεως του γηπέδου και ίση με 20.000 m2 προκειμένου να ληφθούν υπ’ όψιν και οι χώροι 

κυκλοφορίας. 

Επομένως η μέγιστη ωριαία απορροή ομβρίων υδάτων προκύπτει ίση με :  20.000 70/1000 = 

1400 m3 και η μέση ετήσια απορροή ίση με 20.000. 862/1000 = 17.240 m3.  

2.15 Στερεά απόβλητα - Ιλύες - Τοξικά απόβλητα - Απορρίμματα. 

2.15.1 Γενικά 

Η παραγωγή στερεών αποβλήτων εκ της λειτουργίας του εργοστασίου είναι πολύ 

περιορισμένη. Τα παραγόμενα στερεά απόβλητα θα είναι: 

• Κατάλοιπα λόγω επεξεργασίας νερών, Θα παράγονται περιορισμένες ποσότητες 

καταλοίπων από την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων (ανόργανα κατάλοιπα) και 

από τις σηπτικές δεξαμενές (βιολογικά κατάλοιπα). 

Εξ αυτών, τα ανόργανα κατάλοιπα θα αποβάλλονται στο έδαφος μετά από έγκριση των 

αρμοδίων αρχών. 

Τα βιολογικά κατάλοιπα (λάσπες), τα προερχόμενα από τις σηπτικές δεξαμενές, θα 

μεταφέρονται σε εγκαταστάσεις εκτός του εργοστασίου προς κατεργασία ή τελική 

διάθεση. 

• Άλλα απόβλητα, όπως αστικά στερεά απόβλητα, λιπαντικά, στερεά απόβλητα από 

συσκευασίες κλπ θα αποθηκεύονται προσωρινά σε δοχεία και θα μεταφέρονται σε 

μονάδες ανακύκλωσης ή θα οδηγούνται απευθείας προς τελική απόρριψη. 

Η επεξεργασία, συλλογή και τελική διάθεση αποβλήτων θα γίνεται σε συμμόρφωση με τους 

ισχύοντες κανονισμούς. 

Ειδικά χημικά ή άλλες αντιδρώσες ουσίες, όπως ρητίνες ιοντοανταλλαγής, μεμβράνες 

αντίστροφης όσμωσης, λιπαντικά, λάδια μετασχηματιστών κλπ, θα συλλέγονται και θα 

απορρίπτονται σύμφωνα προς τους κανονισμούς.  

2.15.2 Θεσμικό πλαίσιο  

Στον Πίνακα 2.22 κάθε απόβλητο χαρακτηρίζεται σύμφωνα με τον Εθνικό Κατάλογο 

Αποβλήτων (ΕΚΑ). Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΥΑ Η.Π.50910/2727/2003, ΦΕΚ 

Β1909 2003: Μέτρα-Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός 

Σχεδ. Διαχείρισης. Με (*) χαρακτηρίζονται τα επικίνδυνα απόβλητα. 
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Πίνακας 2.15 : Κατάλογος αποβλήτων του σταθμού κατά ΕΚΑ  

α/α 
Κωδικός 

ΕΚΑ 
Κατηγορία αποβλήτου 

Ετήσια κατανάλωση 
(t) 

1 05 01 03* Λάσπες του πυθμένα δεξαμενών (δεξαμενής πετρελαίου ντήζελ) 1 

2 05 01 11* Λάσπες από τον καθαρισμό καυσίμου με βασικά υλικά 1 

3 05 07 99 
Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως (απόβλητα από τον καθαρισμό και τη 
μεταφορά φυσικού αερίου) 1 

4 11 01 05*  Οξέα καθαρισμού  1 

5 12 03 01*  Υδατικά υγρά πλυσίματος  20 

6 13 01 11*  Συνθετικά υδραυλικά έλαια  5 

7 13 02 05* 
Μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση 
τα ορυκτά 20 

8 13 03* Απόβλητα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας 1 

9 13 05*  Απόβλητα διαχωριστή ελαίου/νερού  10 

10 15 01 01  Συσκευασία από χαρτί & χαρτόνι  10 

11 15 01 02  Πλαστική συσκευασία  5 

12 15 01 03  Ξύλινη συσκευασία  5 

13 15 01 04  Μεταλλική συσκευασία  5 

14 15 01 10* Συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικίνδυνων ουσιών 4 

15 15 01 10*  
Συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν 
μολυνθεί από αυτές 4 

16 15 02 02* Πανιά, στουπιά κλπ. ρυπασμένα με έλαια/πετρελαιοειδή/χημικά 4 

17 15 02 03 

Απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και 
προστατευτικός ρουχισμός , άλλος από τον αναφερόμενο στο σημείο 15 02 
02* 25 

18 16 01 03  Ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους  0,4 

19 16 01 17  Σιδηρούχα Μέταλλα  10 

20 16 02 15* 
Επικίνδυνα συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο 
εξοπλισμό 0,1 

21 16 05 06*  Απόβλητα Χημικού Εργαστηρίου  1 

22 16 05 07* 
Απορριπτόμενα ανόργανα χημικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες 
ουσίες ή που τις περιέχουν 2 

23 16 05 08* 
Απορριπτόμενα οργανικά χημικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες 
ουσίες ή που τις περιέχουν, 20 

24 16 06 01* Μπαταρίες και συσσωρευτές μολύβδου 70 

25 16 06 04 Αλκαλικές μπαταρίες ( εκτός από το σημείο 16 06 03) 0,2 

26 16 06 05  Άλλες μπαταρίες & συσσωρευτές  0,2 

27 16 07 08*  Απόβλητα που περιέχουν πετρέλαιο  1 

28 17 02 03  Πλαστικό  10 

29 17 04 05  Σίδηρος και χάλυβας  20 

30 17 04 07  Μικτά Μέταλλα  2 

31 19 09 01 Στερεά από πρωτοβάθμια διύλιση & εσχαρίσματα 0,5 

32 19 09 02  Λάσπες από τη διαύγαση του νερού  0,5 

33 19 09 03 Λάσπες από την αφαίρεση ανθρακικών αλάτων 1 

34 19 09 05 Κεκορεσμένες ή εξαντλημένες ιοντοανταλλακτικές ρητίνες 0,5 

35 19 09 06 Διαλύματα & λάσπες από την αναγέννηση ιοντοανταλλακτών 0,2 

36 20 01 
Αστικά απορρίμματα προσομοιάζοντα με τα αστικού τύπου και τα υλικά 
συσκευασίας 1 
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37 20 01 21*  Απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και  ηλεκτρονικού εξοπλισμού 0,02 

38 20 01 33*  Μεικτές μπαταρίες και συσσωρευτές  1 

39 20 01 35* Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 0,5 

40 20 01 36 
Απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, άλλος από τον 
αναφερόμενο στο σημείο 20 01 21, 20 01 23 και 20 01 35 2 

41 20 03 01  Ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα  2 

 

2.16 Ανάλυση Έργου ή Δραστηριότητας ως προς την πρόκληση οχλήσεων 

2.16.1 Κατάταξη του σταθμού 

Ακολουθεί η κατάταξη του προτεινόμενου έργου σε κατηγορίες ως προς την απόφαση υπ’ 

Αριθ. Α.Π.1958/13-1-2012  «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε 

κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το Άρθρο 1  παράγραφος 4  του Ν. 4014/2011 

(Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011» όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Απόφαση :  Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/ 

ΦΕΚ 2471Β, Αύγουστος 2016, «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 

1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 

υποκατηγορίες σύμφωνα με το  άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 

209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει». 

 

Ομάδα 9 η – Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 
Υποκατηγορία Α1 Υποκατηγορία Α2 

Παρατηρήσεις 

209 

Εγκαταστάσεις 

παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας 

µε αέρια καύσιµα 

πλην βιοαερίου 

> 300 MW 

300 - 20 MW  

ή > 10 MW & > 90 

µόρια ή ≤ 10 MW 

& > 150 µόρια 

Η δυναµικότητα 

αναφέρεται σε 

ονοµαστική 

θερµική ισχύ 

 

Η περιβαλλοντική κατηγορία του ΘΗΣ Χάλκης βάσεις της αποφάσεως αυτής είναι Α1 διότι 

ονομαστική θερμική του αεριοστροβίλου υπολογίζεται ως ονομαστική ισχύ δια τον βαθμό 

αποδόσεως : 

Θερμική ισχύς Α/Σ = 288/0,387 = 744,2 MW > 300 MW 

2.16.2 Ελεγχος υπαγωγής στην Οδηγία IED (Industrial Emissions Directive) 

Ο ΘΗΣ Χάλκης υπάγεται στις διατάξεις του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ Αριθμ. 36060/1155 

/Ε.103 του Ιουνίου 2013 και ειδικότερα στην παράγραφο 1.1 η οποία αφορά :  

1.1. Καύση καυσίμων σε εγκαταστάσεις με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ  

50 MW ή  μεγαλύτερη 

Επειδή όπως ελέχθη ανωτέρω η ονομαστική θερμική ισχύς της μονάδας είναι 744,2 MW, τότε 

ο ΘΗΣ Χάλκης υπάγεται στην Οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές και συνεπώς ελέγχονται 

οι αέριοι ρύποι που περιλαμβάνονται στον κατάλογο ρυπαντικών ουσιών του Παραρτήματος 

ΙΙ της Οδηγίας.  
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2.16.3 Κατάταξη ως προς τον βαθμό όχλησης 

Ο ΘΗΣ Χάλκης κατατάσσεται ως Υψηλής Όχλησης με βάση την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 

3137/191/Φ.15, της 21.03.2012 που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Β. Αρ. Φύλλου 1048, 4 Απριλίου 

2012 και αντιστοιχεί τις κατηγορίες των βιοτεχνικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων με 

τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα.  

Ο ΘΗΣ Χάλκης θεωρείται ως εγκατάσταση υψηλής όχλησης διότι η θερμική εγκατεστημένη 

ισχύς των 744,2 MW >>300 MW  

Χαρακτηρισμός ΘΗΣ Χάλκης ως προς τον βαθμό οχλήσεως 

302 Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας: 

Α/Α  
Κλάδος οικονομικής 

δραστηριότητας 
Κωδικός 

ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ  

ΥΨΗΛΗ ΜΕΣΗ ΧΑΜΗΛΗ  

α. 
Με αέρια καύσιμα 

(χωρίς συμπαραγωγή) 
 >300 MW <300 MW <  

Οι μονάδες 

αναφέρονται σε 

εγκατεστημένη 

θερμική ισχύ 

 

2.16.4 Κατάταξη υδρογεωτρήσεων – χρήση νερού 

Από πλευράς χρήσεως νερού η υδραυλική κατηγορία του ΘΗΣ Χάλκης είναι αδιαβάθμητη 

διότι ο σταθμός αναμένεται να κάνει μία ετήσια χρήση νερού πολύ μικροτέρα των 300.000 m3 

ετησίως. Οι κατηγορίες ενδιαφέροντος συγκεντρώνονται στον Πίνακα 3.2.  

ΟΜΑΔΑ 2η :Υδραυλικά έργα 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Υποκατηγορία Β Υποκατηγορία Α2  Υποκατηγορία Α1 

6. 

Υδρογεωτρήσεις και 

φρέατα κάθε χρήσης 

(εφεξής 

«υδρογεωτρήσεις») 

α) 300.000 m3/έτος ≥ V > 100.000 m
3
 

/έτος, και: 
i) Ευρίσκεται εκτός των ορίων 
υγροτοπικών εκτάσεων ii) Απέχει 
από όρια λιμνών περισσότερο των 
1.000m και 

iii) Απέχει από τη θάλασσα 
περισσότερο των 1.000m ασχέτως 
υψομέτρου της, ή ευρίσκεται σε 
υψόμετρο μεγαλύτερο των +300m 
ασχέτως απόστασης από τη 
θάλασσα 

α) 5.000.000 m3/έτος ≥ V > 

300.000 m
3
 /έτος, και: 

i) Ευρίσκεται εκτός των ορίων 
υγροτοπικών εκτάσεων ii) Απέχει 
από όρια λιμνών περισσότερο 
των 1.000m και 

iii) Απέχει από τη θάλασσα 
περισσότερο των 1.000m 
ασχέτως υψομέτρου της, ή 
ευρίσκεται σε υψόμετρο 
μεγαλύτερο των +300m ασχέτως 
απόστασης από τη θάλασσα 

 
 
 
 
Όλα τα άλλα 

 

2.16.5 Κατάταξη συνοδών έργων μεταφοράς φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας 

Σύμφωνα με την απόφαση :  Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/ ΦΕΚ 2471Β, Αύγουστος 2016, 

«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων 

και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το  

άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει», τόσο ο αγωγός του φυσικού αερίου όσο και η γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας κατατάσσονται στην κατηγορία Α1 με βάση τους εξής Πίνακες της ανωτέρω 

αποφάσεως : 
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Αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου : Παράρτημα ΧΙ, Ομάδα 11η, α/α: 5 

Γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας : Παράρτημα ΧΙ, Ομάδα 11η, α/α: 10 

2.17 Ανάλυση Έργου ή Δραστηριότητας ως προς τη διάθεση αποβλήτων 

2.17.1 Στερεά απόβλητα 

Τα μη επικίνδυνα στερά απόβλητα θα διατίθενται σε αδειοδοτημένες μονάδες ανακύκλωσης ή 

σε αδειοδοτημένες βιομηχανίες που τα χρησιμοποιούν ως Πρώτη Ύλη. Ο διαχωρισμός και η 

διαλογή των στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων θα γίνεται εντός των εγκαταστάσεων του 

Σταθμού, ενώ στη συνέχεια θα αποθηκεύονται ανάλογα με το είδος τους σε κατάλληλα 

διαμορφωμένο χώρο. 

Τα επικίνδυνα στερεά απόβλητα θα συγκεντρώνονται προσωρινά ανά κατηγορία σε ειδικά 

βαρέλια σε κατάλληλο χώρο και θα παραδίδονται σε εξειδικευμένους αδειοδοτημένους φορείς 

διαχείρισης. 

2.17.2 Επεξεργασμένα βιομηχανικά απόβλητα 

Διάθεση Επεξεργασμένων Υγρών Αποβλήτων θα γίνεται προς το δίκτυο αποχετεύσεως της 

ΔΕΥΑΛ και δια ένα μέρους αυτού το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις της αποφάσεως Αριθμ. 

οικ.145116, ΦΕΚ 254Β της 8ης Μαρτίου 2011 με τίτλο  «Καθορισμός μέτρων, όρων και 

διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες 

διατάξεις» θα γίνεται στο παρακείμενο ρέμα Κουσμπονασιώτικο.  

Η συνολική μέγιστη ποσότητα των βιομηχανικών υγρών αποβλήτων εκτιμάται ότι θα ανέλθει 

σε σε 50.000 m3 ετησίως, χωρίς σε αυτά να περιλαμβάνονται οι απορροές των ομβρίων 

υδάτων, με μέγιστη ωριαία παροχή 15 m3/h, πλην περιόδων έντονης βροχόπτωσης, με 

ηλεκτρική αγωγιμότητα των υγρών αποβλήτων κάτω των 1500 μS/cm. Εις αυτά τα απόβλητα 

θα προστεθούν και οι απορροές των ομβρίων υδάτων οι οποίες είναι μερικώς ρυπασμένες με 

ελαιώδεις προσμείξεις, οι οποίες θα οδηγούνται εις την μονάδα κατεργασίας των 

βιομηχανικών υγρών αποβλήτων. Η παροχή αυτών των απορροών εκτιμάται περί το 10 με 

15% των συνολικών ομβρίων υδάτων τα οποία λαμβάνονται εδώ ίσα με 885 m3/h όπως 

υπολογίζεται με την ανωτέρω τριωριαία βροχή σχεδιασμού των 100 mm/τρίωρο, με την 

υπόθεση ότι μόνο το 33% της επιφάνειας έχει καλυφθεί και το εμβαδόν του γηπέδου ίσο με 

88.500 m2.  

Τα επεξεργασμένα υγρά βιομηχανικά απόβλητα διατίθενται στο ρέμα Κουσμπανασιώτηικο εφ 

όσον ικανοποιούν τις απαιτήσεις της ανωτέρω Αποφάσεως οικ 145116. ¨Αλλως θα 

διοχετεύονται εις το δίκτυο αποχετεύσεως της ΔΕΥΑΛ ή σε εξουδιοδοτημένο φορέα 

διαχείρισης.  

Με εξαίρεση τις παραμέτρους ρΗ, θερμοκρασία και αγωγιμότητα που μετρούνται συνεχώς, 

αναλύσεις δείγματος πραγματοποιούνται μία φορά μηνιαίως στην έξοδο του συστήματος 

επεξεργασίας υγρών αποβλήτων για τον προσδιορισμό των υπόλοιπων παραμέτρων (SS, TDS, 

COD, BOD5). 

Το σημείο απορροής του ανωτέρω αγωγού ευρίσκεται στο Νοτιοανατολικό άκρο του γηπέδου 

του σταθμού το οποίο είναι σε επαφή με το ρέμα Κουσμπανασιώτικο.  
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2.17.3 Διάθεση μη ρυπασμένων ομβρίων υδάτων  

Η παροχή δια τα μη ρυπασμένα όμβρια ύδατα εκτιμώντα ότι θα ανέλθει κατά μέγιστο τα 1000 

m3/h , Τα ύδατα αυτά θα οδεύουν στο δίκτυο αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων το οποίο θα 

εκρέει απ’ ευθείας στο ρέμα Κουσμπανασιώτηικο  με ένα αγωγό διαμέτρου 0,25 m και μία 

ταχύτητα νερού ίση με 6,2 m/s. Οίκοθεν νοείται ότι τα όμβρια ύδατα αυτά θα ικανοποιούν 

πλήρως τις προδιαγραφές της αποφάσεως Αριθμ. οικ.145116, ΦΕΚ 254Β της 8ης Μαρτίου 

2011 με τίτλο  «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση 

επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις». 

2.17.4 Λοιπά  υγρά βιοηχανικά απόβλητα  

2.17.4.1 Γενικά 

Τα λοιπά υγρά βιομηχανικά απόβλητα περιλαμβάνουν: 

• Τα νερά με μικρές προσμίξεις ορυκτελαίων (τυχόν διαρροές από χώρους των 

μετασχηματιστών,του μηχανοστασίου, του λεβητοστασίου, των φίλτρων καυσίμου και 

λαδιού),  

• τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από τη συντήρηση/πλύση του εξοπλισμού 

(απόνερα από τις εκκινήσεις, τις κρατήσεις, συντήρηση του Σταθμού),  

Τα απόβλητα αυτά θα υφίστανται μία πρώτη κατεργασία διαχωρισμού σε ελαιοδιαχωριστή 

κατάληλης χωρητικότητας  και εν συνεχεία θα διοχετεύονται στο δίκτυο υγρών βιομηχανικών 

αποβλήτων του ΘΗΣ Χάλκης για περαιτέρω επεξεργασία και τελική διάθεση. Η ελαιώδης 

φάση θα συλλέγεται σε βαρέλια και θα διατίθεται σε εξουσιοδοτημένο φορέα διαχείρισης 

επικίνδυνων αποβλήτων.  

Τα ενδεχομένως επιβαρυμένα νερά πυρόσβεσης, από τον χώρο του αεριοστρόβιλου και 

ατμοστρόβιλου, θα συλλέγονται από τους χώρους συλλογής και θα παραδίδονται σε 

εξειδικευμένους αδειοδοτημένους φορείς διαχείρισης .  

Τα υγρά απόβλητα από την πλύση του συμπιεστή του αεριοστρόβιλου θα συλλέγονται σε 

δοχείο κατάλληλης χωρητικότητας και θα παραδίδονται σε εξειδικευμένους αδειοδοτημένους 

φορείς διαχείρισης. 

Όπως αναφέρεται ανωτέρω, τα μη επιβαρυμένα όμβρια και νερά πυρόσβεσης, μέσω φρεατίου 

δειγματοληψίας, θα αποβάλλονται απευθείας στον τελικό αποδέκτη μέσω του δικτύου 

ομβρίων υδάτων.  

2.17.4.2 Υγρά απόβλητα από διεργασία απιονισμού και εξυδατώσεις δεξαμενών 

Τα υγρά απόβλητα της µονάδας απιονισµού (απόβλητα από τη διαδικασία αναγέννησης 

ρητινών και από τον αυτοκαθαρισµό λοιπών φίλτρων) και άλλα βιομηχανικά απόβλητα θα 

οδηγούνται σε δύο (2) δεξαµενές εξουδετέρωσης, οι οποίες λειτουργούν εναλλάξ και έχουν 

χωρητικότητα 20 m 3 έκαστη. Στα υγρά απόβλητα που καταλήγουν στις δεξαµενές 

εξουδετέρωσης θα προστίθενται διαλύµατα εξουδετέρωσης ανάλογα µε το µετρούµενο pH. 

Μετά την εξουδετέρωση, τα εν λόγω υγρά απόβλητα µαζί µε τα υγρά απόβλητα από την 
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στρατσώνα και από την εκκένωση του λέβητα ανάκτησης θερµότητας, να συγκεντρώνονται 

σε µία από τις δύο (2) δεξαµενές υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων, χωρητικότητας 100 m 3 

έκαστη, και από εκεί να παραλαµβάνονται από κατάλληλα αδειοδοτηµένη εταιρεία για την 

περαιτέρω διάθεσή τους σε κατάλληλα αδειοδοτηµένη εγκατάσταση επεξεργασίας.  

Τα υγρά βιοµηχανικά απόβλητα από την αναγέννηση ρητινών (εκπλύµατα) της µονάδας 

απιονισµού, τα οποία έχουν χαµηλή αγωγιµότητα να ανακυκλώνονται. 

Τυχόν ρυπασµένα όµβρια ύδατα, υγρά απόβλητα από εξυδατώσεις, διαρροές ελαίων και 

εφεδρικού καυσίµου, να κατακρατούνται στις αντίστοιχες λεκάνες ασφαλείας από σκυρόδεµα 

εφοδιασµένες µε διάταξη ελαιοδιαχωρισµού. Η ελαιώδης φάση να παραλαµβάνεται από 

κατάλληλα αδειοδοτηµένη εταιρεία για την περαιτέρω διάθεσή της σε κατάλληλα 

αδειοδοτηµένη εγκατάσταση επεξεργασίας, ενώ η υδατική φάση να οδηγείται στο δίκτυο 

οµβρίων του Σταθµού. Η υδατική φάση, µετά τον ανωτέρω ελαιοδιαχωρισµό θα οδηγείται 

µέσω του δικτύου οµβρίων του Σταθµού σε δεξαµενή ηρεµίας («1ης βροχής»), όπου γίνεται 

καθίζηση τυχόν στερεών σωµατιδίων και κατόπιν, µέσω αντλίας, το νερό να διοχετεύεται σε 

2η δεξαµενή («2ης βροχής»). Από τη 2η δεξαµενή τα όµβρια να διατίθενται µέσω αντλιών, 

εκτός του Σταθµού, εις την γραμμή αποχετεύσεως προς το Ρέμα Σκουμπανασιώτη. 

2.17.4.3 Λεκάνες προστασίας χημικών ουσιών 

Οι χημικές ουσίες του Πίνακα 2.17 θα αποθηκεύονται σε κυλινδρικές μεταλλικές δεξαμενές οι 

οποίες θα περιβάλλονται από λεκάνες συλλογής και αποχετεύσεως τυχόν διαρροών από τις 

δεξαμενές αυτές. Η αποχέτευση θα εξασφαλίζεται μέσω καταλλήλων ρήσεων του δαπέδου 

ώστε ακόμα και μεγάλες διαρροές θα οδηγούνται ασφαλώς εις τις ανωτέρω αναφερόμενες 

δεξαμενές επεξεργασίας και τελικής διαθέσεως των βιομηχανικών. Οι λεκάνες και οι 

αποχετευτικοί οχετοί διαθέτουν κατάλληλη επικάλυψη, ήτις είναι ανθεκτική της διαβρώσεως 

από τα εισρέοντα υγρά. 

2.17.5 Ο τελικός αποδέκτης των υγρών αποβλήτων 

Όλα τα ανωτέρω υγρά απόβλητα θα αποβάλλονται στο ρέμα Κουσμπανασιώτηικο. 

Κατά ένα μεγάλο μέρος του έτους, το ρέμα Κουσμπανασιώτικο διαθετει νερό στην κοίτη του 

ενώ ξηραίνεται μόνο κατά μερικούς θερινούς μήνες.  Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι κατά την 

διάρκεια του θέρους τα υγρά απόβλητα του σταθμου θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως 

αρδευτικό νερό και να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη αγροτική παραγωγή εις τα χωράφια πέριξ 

των εν λόγω ρεμάτων, λόγω διαθεσιμότητας νερού παροχή τουλάχιστον 10,5 m3/h. 

2.18 Συσχέτιση Έργου με χωροταξικό-πολεοδομικό σχεδιασμό 

Η χωροθέτηση του σταθμού και των συνοδών έργων δίδεται αναλυτικά εις τις ακόλουθες 

παραγράφου:  

2.1. Χωροθέτηση Έργου ή Δραστηριότητας 

2.1.1. Γενική θεώρηση 

2.1.2. Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Νικαίας 

2.1.3. Το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Περιφέρειας Θεσσαλίας  
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2.1.4 Οι όροι δομήσεως του γηπέδου του σταθμού 

2.1.5. Γήπεδο σταθμού 

2.2. Χωροθέτηση συνοδών έργων 

2.2.1 Διασύνδεση  με το σύσημα φυσικού αερίου 

2.2.2 Κύρια προτεινόμενη ηλεκτρική διασύνδεση  

2.3  Χωροθέτηση συνοδών έργων 

2.3.1 Διασύνδεση  με το σύσημα φυσικού αερίου 

Εις την παράγραφο 2.1.3 αναλύεται η απόλυτη συμφωνία του έργου με τον χωροταξικό 

σχεδιασμό της Θεσσαλίας και τις προβλεπόμενες ζώνες βιομηχανικής αναπτύξεως. Επίσης 

τόσο το γήπεδο του σταθμού όσο και τα συνοδά έργα σχεδιάζονται εξ ολοκλήρου εκτός ζώνης 

NATURA και ειδικότερα της Ειδικής Ζώνης Προσταίας «Περιοχή Θεσσαλικού Κάμπου» 

2.19 Παύση λειτουργίας και αποκατάσταση 

Η προβλεπόμενη διάρκεια λειτουργίας του υπό μελέτη σταθμού εκτιμάται σε 35 έτη. Μετά 

την οριστική παύση της λειτουργίας του Σταθμού θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για 

την περιβαλλοντικά συμβατή αποκατάσταση του χώρου. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται η 

αποξήλωση του εξοπλισμού, η απομάκρυνση τυχόν ποσοτήτων πρώτων υλών και αποβλήτων, 

καθώς και η εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης του χώρου της εγκατάστασης. Ο 

μηχανολογικός εξοπλισμός θα αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν είτε με ανακύκλωση σε παρόμοιες 

ή άλλες χρήσεις είτε ως υλικό ανακυκλώσεως (scrap) και σε κάθε περίπτωση θα διατεθεί 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

Στο πλαίσιο των εν λόγω εργασιών θα πραγματοποιηθεί καταγραφή του εξοπλισμού και των 

υφιστάμενων βοηθητικών υλικών, του είδους και των ποσοτήτων αποβλήτων κατά Ε.Κ.Α. Θα 

πραγματοποιηθεί κατηγοριοποίηση των υλικών σε αδρανή, μη επικίνδυνα και επικίνδυνα για 

την περεταίρω απομάκρυνση και διαχείρισή τους από πιστοποιημένους φορείς. Θα 

ακολουθήσει η καθαίρεση των μόνιμων κατασκευών με την αποξήλωση του μηχανολογικού 

και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και κτιριακών εγκαταστάσεων. Ο σχεδιασμός των εν λόγω 

ενεργειών θα εξειδικευτεί λίγο πριν το πέρας της προβλεπόμενης λειτουργίας του νέου 

Σταθμού και θα περιλαμβάνει:  

• Μέθοδο και απαιτούμενη αδειοδότηση  

• Κανόνες ασφαλείας, τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις και μέτρα αντιμετώπισης  

• Καθορισμό υλικών προς απομάκρυνση, διάθεση, ανακύκλωση  

Οι εργασίες αποκατάστασης μετά την οριστική παύση λειτουργίας της δραστηριότητας θα 

περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ένταξη της περιοχής υλοποίησης του 

έργου στο ευρύτερο περιβάλλον και θα προσδιοριστούν σε συνεργασία με τους αρμόδιους 

φορείς.  

Ο σχεδιασμός των ως άνω ενεργειών θα εξειδικευτεί εγκαίρως πριν το πέρας της 

προβλεπόμενης λειτουργίας του νέου Σταθμού, με την υποβολή προς έγκριση Ειδικού Σχεδίου 

Αποκατάστασης.  



         ΤεχνοΜετρική  ΘΗΣ Χάλκης : Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

 - 97 - Ιανουάριος  2020 

 

3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΘΗΚΑΝ 

3.1 Γενικά 

Εἰς το παρόν κεφάλαιο, εξετάζονται οι εναλλακτικές λύσεις που εξετάστηκαν αναφορικά με:  

• την χωροθέτηση του έργου και των συνοδών έργων,  

• το μέγεθος του σταθμού 

• την τεχνολογία και τον βαθμό αποδόσεως της ηλεκτροπαραγωγής,  

• τον τρόπο ψύξεως του σταθμού και  

• την μηδενική λύση, δηλαδή των ωφελειών του προτεινόμενου έργου έναντι αυτής. 

3.2 Ως προς θέση 

3.2.1 Χωροθέτηση σταθμού 

Κριτήρια επιλογής Νομού και Δήμου 

Η επιλογή θέσεως του σταθμού, έγινε με βάση τα εξής γενικότερα κριτήρια επιλογής : 

1. Γειτνίαση με τους υφιστάμενους ή προγραμματιζόμενους αγωγούς φυσικού αερίου 

2. Γειτνίαση με Κέντρα Υψηλής Τάσεως της ΔΕΗ δια την διάθεση της παραγόμενης 

ηλεκτρικής ενέργειας 

3. Γειτνίαση με μεγάλα φορτία ηλεκτροπαραγωγής και ιδίως των μεταβλητών ΑΠΕ του 

συστήματος και ιδίως των αιολικών, προκειμένου ο νέος σταθμός να συμβάλει εις την 

εξισορρόπηση του συστήματος  

4. Κεντροβαρική τοποθέτηση του ΘΗΣ Χάλκης εν μέσω των ηλεκτρικών φορτίων 

Αθήνας και Θεσσαλονίκης και εις την διασταύρωση των γραμμών υψηλής τάσεως 

μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από το Ηλεκτροπαραγωγικό Κέντρο Πτολεμαΐδας 

Κοζάνης προς την Αθήνα. 

Με βάση τα κριτήρια αυτά, επιλέχθηκε η περιοχή της Χάλκης ως υποψήφια θέση για τον 

σταθμό αφού ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό τα ανωτέρω κριτήρια ως εξής : 

Κριτήριο 1ον 

Ευρίσκεται σε απόσταση ενός χιλιομέτρου περίπου από τον διερχόμενο εθνικό αγωγό 

μεταφοράς φυσικού αερίου τού ΔΕΣΦΑ  

Κριτήριο 2ον 

Ευρίσκεται σε απόσταση 7 περίπου χιλιομέτρων από το Κέντρο Υψηλής Τάσεως (ΚΥΤ) 

του ΑΔΜΗΕ εις το οποίο εισέρχονται, ανακατανέμονται και εξέρχονται οι γραμμές 

υπερηψηλής τάσεως 400 kV καθώς και υψηλής τάσεως 150 kV που εξυπηρετούν τα 

τοπικά φορτία της περιοχής. 

Κριτήριο 3ον 

Εις τα Θεσσαλικά όρη, εις το Θεσσαλικό κάμπο  αλλά και νοτιότερα στην Εύβοια, στην 

Βοιωτία και την Φθιώτιδα, έχει εγκατασταθεί ένα πλήθος ΑΠΕ μεταβλητής 
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ηλεκτροπαραγωγής (αιολικά, φωτοβολταϊκά) τα οποία προκαλούν μεγάλη αστάθεια εις το 

σύστημα και χρειάζονται συνεχή εξισορρόπηση.  Εξισορρόπηση επίσης χρειάζονται και 

οι διερχόμενες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίες σε περίπτωση 

απωλείας μίας γραμμής λόγω βλάβης, δημιουργούνται μεταβατικά φαινόμενα τάσεως και 

συχνότητας του συστήματος εις την αποκατάσταση των οποίων αναμένεται να συμβάλει 

ο ΘΗΣ Χάλκης παρέχοντας βοηθητικές υπηρεσίες στο Σύστημα. 

Κριτήριο 4ον  

Το κριτήριο της κεντροβαρικής τοποθετήσεως του ΘΗΣ Χάλκης εις το Ηλεκτρικό 

Σύστημα της χώρας θα συμβάλλει εις την γενικότερη εξισορρόπηση του εθνικού 

συστήματος όπως ακριβώς αναφέρεται εις το κριτήριο 3. 

3.2.2 Εναλλακτική θέση σταθμού στους Δήμους Κιλελέρ-Λάρισας  

Με βάση τα ανωτέρω κριτήρια, και λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι ο νόμος Λαρίσης 

καταλαμβάνεται σε μεγάλη έκταση από Ζώνες Ειδικής Προστασίας (NATURA) με 

αποτέλεσμα να καθίσταται λίαν δυσχερής η ανεύρεση θέσεως για τον σταθμό και συνοδά έργα 

η οποία να μην διέρχεται μέσω των ζωνών αυτών 

3.2.3 Χωροθέτηση αγωγού φυσικού αερίου 

Στον Χάρτη 3.3. και με ερυθρά γραμμή, δίδεται η κυρίως όδευση του αγωγού φυσικού αερίου 

ο οποίος διασυνδέει τον ΘΗΣ Χάλκης με τον αγωγό του ΔΕΣΦΑ καθώς και της πλωτής 

μονάδας φυσικού αερίου. 

Εις την όδευση αυτή δεν προτείνεται εναλλακτική όδευση διότι αποτελεί την συντομοτέρα οδό 

προς προς τον εθνικό αγωγό φυσικού αερίου χωρίς μάλιστα την διαμεσολάβηση Ζωνών 

Ειδικής Προστασίας. 

3.2.4 Χωροθέτηση εναλλακτικών οδεύσεων γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργιας 

Η εναλλακτική χωροθέτηση της ηλεκτρικής γραμμής διασυνδέσεως του ΘΗΣ Χάλκης με το 

ΚΥΤ Λάρισας δίδεται ανωτέρω στις εξής παραγράφους και χάρτες:  

2.3.3 Εναλλακτική ηλεκτρική διασύνδεση : ΚΥΤ Λάρισας 

Χάρτης 2.6. α: Διασυνδέσεις ΘΗΣ  Χάλκης με τις γραμμής υψηλής τάσεως του ΑΔΜΗΕ 

και τον αγωγό φυσικού αερίου  

Χάρτης 2.6.β : Κάτοψη διασταυρώσεως διασυνδετήριας γραμμής υψηλής τάσεως με την 

εθνική οδό Λάρισας-Λαμίας σε ορθοφωτοχάρτη Google (ερυθρός κύκλος 

του Σχήματος  2.6.α) 

Φωτογραφία 2.1 : Δυτική όψη της διαστραυρώσεως της διασυνδετήριας γραμμής υψηλής 

τάσεως με την εθνική οδό Λάρισας - Λαμίας  

Χάρτης 2.7.: Λεπτομερεια εναλλακτικής ηλεκτρικής διασυνδέσεως σταθμου με το ΚΥΤ 

Λάρισας 

2.3.4 Το ΚΥΤ Λάρισας 

Η διασύνδεση αυτή συγκεντρώνει ασφαλώς περισσότερα πλεονεκτήματα έναντι της 

προτεινομένης και κυρίως διότι : 
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• Είναι μικροτέρου μήκους (περί τα 6 χλμ) 

• Διέρχεται από αμιγώς γεωργικές εκτάσεις (βλέπε Χάρτη 3.1) 

Το βασικό πρόβλημα με την εναλλακτική αυτή όδευση είναι το γεγονός ότι το ΚΥΤ Λάρισας 

ευρίσκεται εντός της ζώνης Νατούρα «Περιοχή Θεσσαλικού Κάμπου» με αποτέλεσμα η 

διασύνδεση αυτή να διάγει τα τελευταία εξακόσια μέτρα εντός της ζώνης αυτής.  

Ένεκα τούτου και προκειμένου να αδειοδοτηθεί η εναλλακτική αυτή διασύνδεση θα απαιτηθεί 

μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) η οποία εκτός των άλλων περιλαμβάνει και 

έρευνα πεδίου η οποία όμως μπορεί να διεξαχθεί μόνο κατά την αναπαραγωγική περίοδο των 

πτηνών ήτοι εντός της Ανοίξεως.  

Επειδή η περιβαλλοντική αξιολόγηση της διασυνδέσεως αυτής γίνεται χωριστά από τον 

ΑΔΜΗΕ και εφ’ όσον έχει ολοκληρωθεί η μελέτη ΕΟΑ τότε είναι δυνατόν ο ΑΔΜΗΕ να 

επιλέξει την εναλλακτική αυτή χάραξη έναντι της προτεινόμενης δια λόγους καλύτερης 

διαχειρίσεως του συστήματος μεσω του ΚΥΑ Λάρισας. 

Χάρτης  3.1 :  Μεσαία εναλλακτική όδευση γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας  

Στον χάρτη αυτόν δίδεται και η αντίστοιχη μηκοτομή της εναλλακτικής χαράξεως  

(κίτρινη γραμμή) 
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3.3 Ως προς τεχνολογία 

3.3.1 Ως προς το καύσιμο του σταθμού 

Σήμερα οι μονάδες συνδυασμένου κύκλου (Σ/Κ) με καύσιμο το φυσικό αέριο έχουν καταστεί 

πλέον η πρώτη επιλογή για νέες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής. Εναλλακτικά εξετάστηκε η 

τεχνολογία των υπερκρίσιμων ατμολεβήτων με καύσιμο το φυσικό αέριο οι οποίες πλέον 

καθίστανται λιγότερο ανταγωνιστικές λόγω της επιβολής τού φόρου του άνθρακα στις μονάδες 

συμβατικών καυσίμων στην ηλεκτροπαραγωγή. 

Τον Φεβρουάριο 2018 το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ενέκρινε την αναθεώρηση τού μηχανισμού 

εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών CO2. Ως αποτέλεσμα αυτής της αναθεωρήσεως ο φόρος τού 

άνθρακα εκτινάχθηκε από μερικά εύρω στα 20-25 €/tn ενώ εντός τής δεκαετίας τού 2020 

εκτιμάται ότι η αὔξηση θα φθάσει έως καὶ τα 40 €/tn CO2. Με αυτούς τους φόρους άνθρακα, 

υπολογίζεται στον Πίνακα 3.1 το τίμημα ηλεκτροπαραγωγής από σύγχρονες λιγνιτικές 

μονάδες και μονάδες φυσικού αερίου.  

Τα αποτελέσματα της συγκριτικής εξετάσεως μεταξύ των δύο αυτών τεχνολογιών δίδεται στον 

Πίνακα 3.1 που ακολουθεί. Ο πίνακας αυτός κατασκευάστηκε με τις εξής βασικές υποθέσεις: 

Πίνακας 3.1: Οικονομική συγκριτική αξιολόγηση συγχρόνων μονάδων φ.α. και λιγνίτη 

Πίνακας 3.1 Μονάδες 
φυσικό 
αέριο 

Λιγνίτης 

Τίμημα καυσίμου 
€/Gcal   15 

€/kWh 0,0314 0,0129 

Βαθμός ἀποδόσεως σταθμού % 60% 45% 

Τίμημα καυσίμου €/kWh 0,0523 0,0287 

Σὑντελεστής ισχύος MW 75,0% 92,0% 

Ετήσια ηλεκτροπαραγωγή kWh 6.570 8.059 

Τιμή μονάδας €/kW 350 1300 

Τοκοχρεολύσιο   7,7% 7,7% 

Τίμημα κεφαλαίου €/MWh 0,004 0,012 

Τίμημα λειτουργίας και συντήρησης (3%) €/kWh 0,0027 0,0081 

Σύνολο τιμήματος παραγωγής €/kWh 0,059 0,049 

Γενικά έξοδα % 3% 3% 

Τιμή διαθέσεως €/kWh 0,061 0,051 

Εκπομπή CO2 ανά παραγόμενη ηλεκτρική kWh kg/kWh 0,321 0,953 

Φόρος CO2 (25 €/τόνος) ανά κιλοβατώρα €/kWh 0,0080 0,0238 

Φόρος CO2 (40 €/τόνος) ανά κιλοβατώρα €/kWh 0,0128 0,0381 

Σύνολο τιμήματος με φόρο άνθρακα 25 €/tn €/kWh 0,069 0,074 

Σύνολο τιμήματος με φόρο άνθρακα 40 €/tn €/kWh 0,074 0,089 

• Βαθμός αποδόσεως σταθμού. Λαμβάνονται βαθμοί αποδόσεως που αντιστοιχούν στην 

πλέον σύγχρονη και εμπορικώς διαθέσιμη τεχνολογία 

• Τίμημα καυσίμου :  τιμή για το φυσικό αέριο ελήφθη με βάση τις τρέχουσες τιμές στους 

σταθμού φυσικού αερίου προσαυξημένες ελαφρώς για τα επόμενα έτη, Η τιμή για τον 

λιγνίτη ελήφθη βάσει των δημοσιεύσεων της Δ/νσης Ορυχείων της ΔΕΗ 
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• Συντελεστής ισχύος : λαμβάνεται πολύ υψηλός για τον λιγνίτη και σχετικά υψηλός για 

το φυσικό αέριο αφού και οι δύο μονάδας θα είναι μονάδες βάσεως αλλά το φυσικού 

αέριο θα παρακολουθεί ως ένα βαθμό της διακυμάνσεις του ηλεκτρικού φορτίου αλλά 

και της αιολικής παραγωγής 

• Ετήσια ηλεκτροπαραγωγή : προκύπτει ευθέως από τον συντελεστή ισχύος επί τις 8760 

ώρες του έτους 

• Τιμή μονάδας σταθμών : λαμβάνονται με βάση τα πρόσφατα στοιχεία για τις μονάδες 

φυσικού αερίου και την λιγντική μονάδα της Πτολεμαϊδας 

• Τοκοχρεολύσιο : λαμβάνεται για δάνειο 20 ετών με 4,5% ετήσιο επιτόκιο 

• Τίμημα κεφαλαίου : λαμβάνεται με την τιμή μονάδας του σταθμού επί το 

τοκοχρεολύσιο δια την ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

• Σύνολο τιμήματος παραγωγής : προκύπτει ίσο με το άθροισμα του τιμήματος 

καυσίμου, κεφαλαίου και συντηρήσεως 

• Εκπομπή CO2 ανά παραγόμενη ηλεκτρική kWh : για το φυσικό προκύπτει με την 

ανάλυση της καύσεως CH4 → CO2 λαμβάνοντας μοριακό βάρος φ.α ίσο με εκείνο του 

μεθανίου 16) και λαμβάνοντας τυπικές τιμές για την πυκνότητα και την κατωτέρω 

θερμογόνο δύναμη του φυσικού αερίου. Για τον λιγνίτη λαμβάνεται ίσο με την μέση 

ιστορική τιμή εκπομπής (1,3 kg CO2/kWh) πολλαπλασιασμένο με τον βαθμό 

αποδόσεως των υφιστάμενων λιγνιτικών μονάδων (33%) και διαιρούμενο με τον νέο 

αναμενόμενο βαθμό αποδόσεως της νέας μονάδας (45%). 

• Φόρος του άνθρακα : λαμβάνονται δύο σενάρια με 25 και 40 €/tn αντιστοίχως. 

Από τον Πίνακα αυτό παρατηρείται ότι η λιγνιτική μονάδα παραμένει ανταγωνιστική έναντι 

τού φυσικού αερίου χωρίς τον φόρο άνθρακα, άλλα η κατάσταση αντιστρέφεται με τον φόρο 

αυτό.  Παράλληλα σημειώνεται ότι σήμερα το καθεστώς των λιγνιτωρυχείων στην χώρα μας 

δεν έχει ξεκαθαρίσει, με αποτέλεσμα να υπάρχει σχετική αβεβαιότητα ως προς τους 

προμηθευτές του καυσίμου αυτού εις την Ελληνική αγορά. 

Τέλος τονίζεται ότι η μονάδα Σ/Κ φυσικού αερίου έχει πολύ μικρότερες απαιτήσεις αρχικού 

κεφαλαίου (περί τα 350 €/kW) έναντι της λιγνιτικής μονάδας η οποία έχει τίμημα περίπου 4 

φορές ακριβότερο ανά κιλοβάτ (1300 €/kW). Επομένως και δια όλους αυτούς τους λόγους το 

φυσικό αέριο παραμένει έστω και ελαφρώς ανταγωνιστικότερο του λιγνίτη και δια τούτο 

επιλέχθηκε ως η κυρία λύση δια το έργο αυτό. 

3.3.2 Ως προς την τεχνολογία αεριοστροβίλου μονάδας Σ/Κ 

Κατόπιν της κυρίας προεπιλογής του φυσικού αερίου ως κυρίως καυσίμου της μονάδας, 

ακολουθεί η επιλογή της πλέον κυρίαρχης τεχνολογίας εις τις μονάδες Σ/Κ η οποία καθορίζει 

σε μεγάλο βαθμό τον βαθμό αποδόσεως του σταθμού : είναι η μονάδα αεροστροβίλου (Α/Σ) 

του σταθμού. 

Εις την διεθνή αγορά βασικά κυκλοφορούν βασικά τρεις τεχνολογίες αεριοστροβίλων : της 

General Electric, της Siemens και της Mitsubishi Electric σε διάφορες παραλλαγές και τύπους.  
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Προσφάτως οι μηχανικοί της GE επέτυχαν μία σημαντικά καινοτομία με την οποία ο βαθμός 

αποδόσεως του Α/Σ αλλά και της μονάδας Σ/Κ αυξήθηκε σημαντικά. Από 58 έως 59% στις 

αρχές της τρέχουσας δεκαετία, ο βαθμός αποδόσεως ανέβηκε στο 63,5%, Αυτό επιτεύχθηκε 

με την εισαγωγή νέων κραμάτων μετάλλων εις τα πτερύγια του αεριοστροβίλου τα οποία 

αντέχουν σε υψηλότερες θερμοκρασίες (περί τους 1800 °C) έναντι των παλαιότερων 

θερμοκρασιών σχεδιασμού του Α/Σ της τάξεως των 1300 – 1500 °C. 

Αυτό τον βαθμό αποδόσεως των μονάδων Σ/Κ τον πέτυχαν με τους αεριοστροβίλους κλάσεως 

9HA.01 και ΗΑ.02 όπως φαίνεται στο συνημμένο σχηματικό. 

 

Έγιναν επίσης και πολλές παρεμβάσεις στο σώμα του Α/Σ όπως φαίνεται στο σχήμα που 

ακολουθεί. Σημειώνεται η τεχνολογία ψύξεως των τεσσάρων πρώτων σειρών πτερυγίων του 

αεριοστροβίλου (cooled stages 1 – 4) δεξιά στο Σχήμα 
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Όμως και οι άλλες εταιρείες εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση και έτσι οι μεγάλοι 

αεριοστρόβιλοι στην αγορά ( τύπου H-class όπως χαρακτηριστικά αναφέρονται) έχουν πλέον 

ξεπεράσει το κατώφλι του 60% στο βαθμό αποδόσεως. 

3.4 Ως προς μέγεθος 

Οι επιλεχθείσες μονάδες αεριοστροβίλων σχηματίζουν μονάδος συνδυασμένου κύκλου της GE 

με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:   

Σχήμα 3.1 : Τυπικά μεγέθη αεριοστροβίλων και μονάδων συνδυασμένου κύκλου της GE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από το σχήμα αυτό αλλά και τον ιστότοπο της GE διαπιστώνεται ότι παρέχονται επιλογές ως 

προς τον βασικό εξοπλισμό της μονάδας :  

Διάταξη εξοπλισμού Με βάση τον Α/Σ 
9ΗΑ.01 

Με βάση τον Α/Σ 
9ΗΑ.02 

α) διάταξη ενός αεριοστροβίλου απλού κύκλου,  446 MW 571 MW 

β) διάταξη ενός Α/Σ με ένα ατμοστρόβιλο 
συνδυασένου κύκλου (1+1) 

661 MW 838 MW 

γ) διάταξη δύο Α/Σ με ένα ατμοστρόβιλο 
συνδυασένου κύκλου  (2+1) 

1324 MW 1680 MW 

 

Με βάση τα δεδομένα αυτά επιλέγεται το μέγεθος των 661 MW, της μικρότερης δηλαδή 

μονάδας συνδυασμένου κύκλου η οποία έχει  τον υψηλό βαθμό αποδόσεως του 63,5%. Το 

μέγεθος αυτό επιλέχθηκε με βάση τα ιστορικά δεδομένα της χώρας σε μεγέθη μονάδων 

φυσικού αερίου Σ/Κ τα οποία κινούνται στα 400 με 430 MW, αλλά και το μέγεθος των 

ηλεκτρικών φορτίων στην περιοχή του σταθμού τα οποία κρίνονται ως περιορισμένα σε βαθμό 

τέτοιο ώστε να αναγκάζουν συχνά την προτεινόμενη μονάδα να λειτουργεί υπό μερικό φορτίο. 

https://www.ge.com/power/gas/gas-turbines/9ha
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3.5 Ως προς την τεχνολογία ψύξεως του σταθμού 

3.5.1 Γενικά 

Κάθε μονάδα συνδυασμένου κύκλου διαθέτει ένα κύκλο αεριοστροβίλου (Α/Σ) τύπου 

BRYTON και ένα κύκλο ατμοστροβίλου τύπου RANKINE. Ο τελευταίος αυτός κύκλος 

χρειάζεται για να λειτουργήσει ένα σύστημα ψύξεως του εξερχόμενου και εκτονωμένου ατμού 

από τον ατμοστρόβιλο (πιέσεως περί τα 0,042 bar) ώστε αυτός να συμπυκνώνεται και να 

οδηγείται στον ατμολέβητα προς παραγωγή ατμού υψηλής πιέσεως ο οποίος με την σειρά του 

οδηγείται στον ατμοστρόβιλο.  

Δια την ψύξη και συμπύκνωση του 

ατμού εκτονώσεως από τον 

ατμοστρόβιλο (turbine) εφαρμό-

ζονται συνήθως δύο τεχνικές :  

Α) η τεχνική του αερόψυκτου 

συμπυκ-νωτήρα (Air-cooled 

condenser) ή αλλιώς  του ξηρού 

πύργου ψύξεως ή του αεροψυγείου 

όπως φαίνεται στο παράπλευρο 

σχήμα 3.2 όπου και η ψύξη και η 

συμπύκνωση του ατμού γίνεται απ’ 

ευθείας στο αεροψυγείο. Η πλήρης 

διάταξη του σταθμού δίδεται στο 

Σχήμα 2.5β 

 

Β) η τεχνική  του υγρού πύργου ψύξεως ή 

του υδρόψυκτου συμπυκνωτήρα όπου ο 

ατμός ψύχεται μέσω εναλλάκτη θερμό-

τητας αποκαλούμενος συμπυκνωτήρας 

(condenser) ο οποίος ψύχεται από δευτε-

ρεύον κύκλωμα νερού το οποίο ψεκάζεται 

και κρυώνει εντός του πύργου σε ανερχό-

μενο ρεύμα αέρα το οποίο προκαλούν οι 

ανεμιστήρες εξαναγκασμένης ροής αέρα, 

όπως φαίνεται στο παράπλευρο σχήμα 3.3. 

Η πλήρης διάταξη του σταθμού δίδεται στο 

Σχήμα 2.5α 

Εν συνεχεία παρατίθενται φωτογραφίες του 

υγρού πύργου ψύξεως (Εικόνα 1) καθώς και 

του αεροψυγείου (Εικόνα 2) η οποία έχει 

πρακτικά μηδενικές απαιτήσεις χρήσεως 

ψυκτικού νερού.   

 

Συμπύκνωμα  
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Εκτόνωση ατμοστροβίλου   

Συμπυκνω-
τήρας 

Συμπύκνωμα  

Εκτόνωση 
ατμοστροβίλου   

Δευτερεύον κύκλωμα νερού   

Σχήμα 3.2 Αερόψυκτος ή ξηρός πύργος ψύξεως 

(αεροψυγείο ή αερόψυκτος συμπυκνωτήρας) 

Σχήμα 3.3 Υδρόψυκτος ή υγρός πύργος ψύξεως 
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`Εικόνα 3.1 : Τυπικός υδρόψυκτος πύργος ψύξεως βιομηχανικού τύπου 

 

 

Εικόνα 3.2 : Τυπικός αερόψυκτος συμπυκνωτής (αεροψυγείο) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2 Συγκριτική εξέταση του αερόψυκτου με τον υδρόψυκτο συμπυκνωτήρα 

Το βασικό πλεονέκτημα του υδρόψυκτου πύργου ψύξεως είναι ότι εις τις υψηλότερες 

θερμοκρασίες διατηρεί τον βαθμό αποδόσεως και την αποδιδόμενη ισχύ έναντι του 

αερόψυκτου πύργου ως  εξής : 

1. Υψηλότερη απόδοση ισχύος κατά τους θερινούς μήνες όταν η εξωτερική θερμοκρασία 

κινείται άνω των 20 °C  

2. Υψηλότερος βαθμός αποδόσεως κατά τους θερινούς μήνες όταν η εξωτερική 

θερμοκρασία κινείται άνω των 15°C. 
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Μία τυπική κατανομή των εξωτερικών θερμοκρασιών σε ετήσια βάση δίδεται στο Σχήμα 3.4 

που ακολουθεί.  Η κατανομή αυτή κατασκευάζεται εδώ με βάση τα ωριαία δεδομένα της ΕΜΥ 

τα οποία διατίθενται ελεύθερα στο διαδίκτυο για την περίοδο 1975 – 2004.  

Σχήμα 3.4 : Συνάρτηση πυκνότητας θερμοκρασιακής κατανομής στην Λάρισα   

Πηγή : επεξεργασία δεδομένων ΕΜΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.5 : Συνάρτηση πιθανότητας θερμοκρασίας (αθροιστική κατανομή) στην Λάρισα  

Πηγή : επεξεργασία δεδομένων ΕΜΥ 
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Από το Σχήμα 3.5 παρατηρείται ότι οι ώρες ετησίως με θερμοκρασία περιβάλλοντος >15°C 

είναι άνω του 50%. 

Με τον αερόψυκτο συμπυκνωτή και σε υψηλότερες θερμοκρασίες η μείωση της αποδιδόμενης 

ισχύος μπορεί να φθάσει το 4 με 5% ενώ η μείωση του βαθμού αποδόσεως το 1 με 2% (για τις 

υψηλότερες θερμοκρασίες) έναντι του υδρόψυκτου. Από τις μειώσεις αυτές συνεπάγεται 

αντίστοιχη οικονομική επιβάρυνση του σταθμού.  

Τα αρνητικά της υδρόψυκτης λύσεως είναι :  

1. Αυξημένη αρχική κεφαλουχική δαπάνη για την μεταφορά νερού από την 

απομακρυσμένη γεώτρηση έως το γήπεδο του σταθμού 

2. Αυξημένη χρήση νερού από 200 έως 300 m3 ανά ημέρα  στα 800 με 1000 m3/h. 

Τα ανωτέρω αρνητικά ως ένα βαθμό αντισταθμίζονται από το γεγονός ότι: 

Α) Η δαπάνη για την υδρόψυκτο πύργο ψύξεως είναι σημαντικά μικρότερη έναντι του 

αερόψυκτου πύργου ο οποίος είναι πολύ ογκοδέστερος όπως παρατηρείται εις τις 

ανωτέρω φωτογραφίες 1 και 2. 

Β) Ένα μέρος του νερού υδρεύσεως επιστρέφει στο περιβάλλον ως νερό αρδευτικής 

ποιότητας το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευεργετικώς για τις καλλιέργειες της 

περιοχής 

Γ) Με βάση τα υδραυλικά και υδρολογικά δεδομένα της περιοχής διαπιστώνεται ότι η 

περιοχή εγκαταστάσεως του σταθμού είναι σε κακή κατάσταση τόσο από πλευράς 

ποσότητας υπογείων υδάτων όσο και ποιότητας. 

Δια τους ανωτέρω λόγους επιλέγεται τελικώς η αερόψυκτη λύση. 

3.6 Ως προς την μηδενική λύση – σκοπιμότητα επενδύσεως 

3.6.1 Τα δεδομένα του εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού 

Εις την παρούσα παράγραφο εξετάζαι η σκοπιμότητα της παρούσας επενδύσεως έναντι της 

μηδενικής λύσεως, δηλαδή εξετάζονται τα οφέλη τα οποία προκύπτουν από την εν λόγω 

επενδυση τα οποία την καθιστούν απαραίτητα. Τα οφέλη της προτεινόμενης επενδύσεως 

σχετίζονται άμεσα με το «εθνικό σχέδιο της χώρας για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ)» το 

οποίο ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το έτος 2018 

Σημειώνεται ότι το ΕΣΕΚ αναθεωρήθηκε το 2019 με επίσπευση των διαδικασιών αποσύρσεως 

των λιγνιτικών μονάδων με αποτέλεσμα τα συμπεράσματα τοποία διατυπώνονται εν συνεχεία 

βάσει του ΕΣΕΚ 2018 πολλώ δε μάλλον να είναι εν ισχύ με το ΕΣΕΚ 2019 

Εις το σχέδιο αυτό προβλέπονται τα βασικά μεγέθη της ηλεκτροπαραγωγής έως το 2040 όπως 

φαίνεται στον Πίνακα 3.2. Βάσει του Πίνακα αυτού κατασκευάζεται το Σχήμα 3.6 εις το οποίο 

παρουσιάζεται αθροιστικά η εξέλιξη της εγκατεστημένης ισχύος του συστήματος κατά ομάδα 

τεχνολογίας :  

α) Συμβατικές μονάδες (λιγντικές, πετρελαϊκές, φυσικού αερίου) 

β) Μεταβλητές ΑΠΕ Συστήματος (αιολικά, φωτοβολταϊκά, ηλιοθερμικά) 
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γ) Σταθερές ΑΠΕ Συστήματος (υδροηλεκτρικά, βιομάζα, γεωθερμία) 

Πίνακας 3.2 : Προτάσεις ΕΣΕΚ για την ηλεκτροπαραγωγή 

Ηλεκτροπαραγωγή   2016 2020 2025 2030 2035 2040 

Εγκατεστημένη [GW]  
            

Στερεά Καύσιμα - Λιγνιτικά 3,9 3,4 3,5 2,7 1,5 1,3 

Πετρελαικά   1,7 1,8 1 0,5 0,1 0,1 

Φ. Αέριο  5,2 5,2 5,2 5,4 4,9 4,6 

Βιοενέργεια   0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 

Υ/Η   3,4 3,4 3,7 3,9 3,9 4 

Αιολικά   2,4 2,8 4 6,6 7,3 7,4 

Φ/Β   2,6 3,5 5,3 6,8 7,4 8 

Ηλιοθερμικοί σταθμοί  0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 

Γεωθερμία   0 0 0 0,1 0,2 0,3 

Σύνολο   19,3 20,3 23 26,2 25,7 26,2 

Νέα ισχύς συστημάτων αποθήκευσης 0 0 0 0,7 0,7 0,7 

Καθαρή ηλεκτροπαραγωγή (GWh)             

Στερεά καύσιμα - Λιγνιτικά 14800 13128 9213 9026 5197 4588 

Πετρελαικά 5381 3529 2913 1536 1525 1509 

Φ. Αέριο 13218 17163 15265 10255 13017 11503 

Βιοενέργεια 253 269 518 1736 2023 2361 

Υ/Η 5603 5152 5983 6269 6361 6453 

Αιολικά 5146 6575 9491 15508 17302 18055 

Φ/Β 3930 5655 8319 10342 11039 11827 

Ηλιοθερμικοί σταθμοί 0 0 257 260 264 267 

Γεωθερμία 0 0 0 631 1301 1971 

Σύνολο 48331 51471 51959 55563 58029 58534 

Καθαρές εισαγωγές [GWh] 8796 6200 5196 4156 3460 5191 

Εκπομπές CO2 από Ηλεκτροπαραγωγή  31 28 18 15 10 8 

 

Σχήμα 3.6 : Προβλεπόμενη εξέλιξη ηλεκτροπαραγωγής κατά τεχνολογία (ΕΣΕΚ) 
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3.6.2 Η αναμενόμενη αγορά νέων μονάδων Συνδυασμένου/Κύκλου φυσικού αερίου 

Από το Σχήμα 3.6 Παρατηρείται ότι το δια το έτος 2030, προβλέπεται εγκατεστημένη ισχύς 

συμβατικών θερμικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής ίση με 8600 MW.  

Σήμερα η εγκατεστημένη ισχύς των θερμικών συμβατικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής 

ισούται περί τα 9.000 MW όπως προκύπτει αναλυτικά από τον Πίνακα 3.3, δηλαδή είναι 

ελαφρώς μειωμένη έναντι της υφισταμένης. 

Πίνακας 3.3 : Συμβατικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής εν λειτουργία σήμερα 

Πηγή : ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 

ΛΙΓΝΙΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (MW) 
   

ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (MW) 
  

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ I 274  ΘΗΣ Κομοτηνής   476,3 

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ II 274  ΑΗΣ Λαυρίου 4  550,2 

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ III 283  ΑΗΣ Λαυρίου 5  377,7 

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ IV 283  ΑΛΙΒΕΡΙ V   420 

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ V 342  ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ V*   600 

ΑΜΥΝΤΑΙΟ I 273  ΘΗΣ ΕΝΘΕΣ   389,4 

ΑΜΥΝΤΑΙΟ II 273  ELPEDISON ΘΙΣΒΗ   410 

ΜΕΛΙΤΗ 289  ΗΡΩΝ CC   422,1 

ΚΑΡΔΙΑ I 275  PROTERGIA CC   432,7 

ΚΑΡΔΙΑ II 275  ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER   433,5 

ΚΑΡΔΙΑ III 280  ΣΗΘ Αλουμινίου   334 

ΚΑΡΔΙΑ IV 280  ΘΗΣ ΗΡΩΝ - 1 49,3 

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ III 255  ΘΗΣ ΗΡΩΝ - 2 49,3 

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ IV 256  ΘΗΣ ΗΡΩΝ - 3 49,3 

Σύνολο 3912  Σύνολο 4993,8 

 

Λαμβανομένου υπ’ όψιν του γεγονότος ότι σε δύο χρόνια το πολύ θα έχουν πλήρως αποσυρθεί 

οι τέσσερις μονάδες της Καρδιάς (Ι, ΙΙ, III και IV) και οι δύο μονάδες του Αμυνταίου (Ι και ΙΙ), 

η συνολική ισχύς των συμβατικών μονάδων θα μειωθεί κατά 1656 MW, δηλαδή το συνολικό 

έλλειμα ισχύος σύμφωνα με το ΕΣΕΚ το 2030 θα είναι: 

8600 – (3912+4993,98) – 1656 = -1962 MW 

Το έλλειμα αυτό θα καλυφθεί εν μέρει από την νέα λιγντική μονάδα ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ V ισχύος 

600 MW η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί και να τεθεί σε λειτουργία το 2022. Παρά ταύτα 

παραμένει ένά έλλειμα θερμικής ισχύος ίσο με 1362 MW έναντι του ΕΣΕΚ. 

Από την άλλη πλευρά οι νέες μονάδες Συνδυασμένου Κύκλου φυσικού αερίου με βαθμό 

αποδόσεως  63,5 έως 64% αναμένεται να εκτοπίσουν σταδιακά τις υφιστάμενες μονάδες 

φυσικού αερίου με βαθμό αποδόσεως 54% κατά μέσο όρο. Και τούτο διότι οι νέες μονάδες 

αυτές όπως η προτεινόμενη θα δύναται να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές στην ημερήσια 

αγορά του συστήματος και να οδηγήσουν πλέον τις υφιστάμενες μονάδες φυσικού αερίου στον 

παροπλισμό. 
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Επομένως το συνολικό μέγεθος της αναμενόμενης αγοράς θερμικών συμβατικών μονάδων 

ηλεκτροπαραγωγής ανέρχεται σε 4993,8 + 1362 ~ 6356 MW. Βάσει  του μεγέθους αυτού 

επεξηγείται και ερμηνεύεται πλήρως το γεγονός της εσπευσμένης υποβολής και εγκρίσεως 

στην ΡΑΕ πέντε τουλάχιστον τέτοιες νέες μονάδες φυσικού αερίου και μάλιστα όλες με την 

νέα τεχνολογία αεριστροβίλων της GENERAL ELECTRIC, δηλαδή υψηλού βαθμού 

αποδόσεως συνολικής δυναμικότητας άνω των 3000 MW. 

3.6.3 Οι εισαγωγές ρεύματος και η πρόσθετη αγορά ηλεκτροπαραγωγής 

Με βάση τα δεδομένα του Πίνακα 3.2. κατασκευάζεται το Σχήμα 3.7 εις το οποίο αναλύονται 

τα αναμενόμενα μεγέθη ηλεκτροπαραγωγής μέχρι το 2040.  

Παρατηρείται ότι βάσει του ΕΣΕΚ προβλέπεται συνέχιση της εξαρτήσεως της χώρας από τις 

εισαγωγές ρεύματος έως το 2040 ενώ σήμερα το ποσοστό διεισδύσεως των εισαγωγών εις το 

εθνικό ισοζύγιο κυμαίνεται αν του 10% ετησίως. 

Σχήμα 3.7: ΕΣΕΚ : Αναμενόμενη εξέλιξη ηλεκτρικής ζητήσεως και κάλυψη αυτής έως το 2040. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Μάρτιο όμως του 2019 η κάλυψη της ζητήσεως από εισαγωγές έφθασε στο 24% όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 3.8 το οποίο αποτελεί και ιστορικό μέγιστο. Τον Ιούνιο του 2019 το 

ποσοστό έπεσε στο 20% το οποίο όμως παραμένει μεταξύ των ιστορικών μεγίστων. Επομένως 

δια την επίτευξη του στόχου 10% των εισαγωγών όπως προβλέπεται από το ΕΣΕΚ, θα πρέπει 

να προστεθούν τουλάχιστον 1500 MW συμβατικών θερμικών μονάδων δια την ενίσχυση της 

εσωτερικής παραγωγής και μείωση των εισαγωγών οι οποίες πλέον έχουν αναριχηθεί στο 20% 

ετησίως. 
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Βάσει του γεγονότος αυτού εκτιμάτα πλέον ότι η συνολική αγορά νέων θερμικών μονάδων 

ηλεκτροπαραγωγής ανέρχεται πλέον στα 6356 + 1500 = 7.856 MW, δηλαδή αγγίζει τα 9.000 

MW. 

Σχήμα 3.8 : Κάλυψη της ζητήσεως ηλεκτρικής ενέργειας από διάφορες τεχνολογίες  

(Πηγή : ΑΔΜΗΕ, Μηνιαίο Δελτίο Ενέργειας, Μάρτιος 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.4 Περιβαλλοντικά και ενεργειακά οφέλη από την προτεινόμενη μονάδα 

Όπως αποδείχθηκε ανωτέρω, η νέα μονάδα εν πολλοίς θα υποκαταστήσει υφιστάμενες 

μονάδες φυσικού αερίου λόγω καλυτέρου βαθμού αποδόσεως αλλά και θα καλύψει το κενό το 

οποίο δημιουργείται από τις αποσύρσεις των μονάδων Καρδιάς και Αμυνταίου. 

Εάν γίνει η συντηρητική υπόθεση ότι η προτεινόμενη μονάδα θα υποκαταστήσει μόνο μονάδες 

φυσικού αερίου και όχι λιγνιτικές, τότε ο βαθμός αποδόσεως της ηλεκτροπαραγωγής θα 

βελτιωθεί από η1 = 54%  σε η2 = 63 ,5%. Αυτό συνεπάγεται ότι για την ίδια παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας Η, η εξοικονόμηση  καυσίμου Q1 θα έχει ως εξής : 

  Q1 = H/η1 και  Q2 = H/η2  → 

𝑄1  –𝑄2

𝑄1
 =

𝛨

𝜂1
−

𝛨

𝜂2
𝛨

𝜂1

= (1 −  
𝜂1

𝜂2
) = ( 1 −

54%

63,5%
) =  14,96% ~ 15% 

Εκ των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι η εξοικονόμηση φυσικού αερίου δια την ίδια παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι της τάξεως του 15% και αντίστοιχη θα είναι η μείωση των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, δηλαδή του διοξειδίου του άνθρακος. 

Με μία αναμενόμενη μέση ετήσια ηλεκτροπαραγωγή στον ΘΗΣ Χάλκης της τάξεως των 

2.970.000 MWh (Πίνακας 2.7) και με συντελεστές εκπομπών CO2 για το φυσικό αέριο και 
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τον λιγνίτη ίσους με 0,321 και  0,953  ανά παραγόμενη κιλοβατώρα (Πίνακας 3.1) προκύπτει 

ετήσια μείωση εκπομπών CO2 μόνο από το φυσικό αέριο ίση με :  

2.970.000.000 kWh x 0,321 (kg/kWh) (15%) / 1000  = 467.055 tn. 

Αυτό είναι το κυρίως όφελος, ως προς την κλιματική πολιτική της χώρας,  βάσει του οποίου 

προκρίνεται ο ΘΗΣ Χάλκης έναντι της μηδενικής λύσεως.  

Δευτερευόντως αλλά και εξίσου σημαντική είναι η αναμενόμενη συμβολή του ΘΗΣ Χάλκης 

εις την κάλυψη μέρος του κενού το οποίο  δημιουργηθεί από την εσπευσμένη απόσυρση των 

λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ (Καρδιάς και Αμυνταίου) λόγω των περιορισμών λειτουργίας 

που θέτει η Οδηγία IED (75/2010/EE). Εις την περίπτωση αυτή θα υπάρχει επιπρόσθετη 

μείωση των εκπομπών CO2 λόγω της αυξημένης εκπομπής 0,953 kg CO2/kWh των λιγνιτικών 

μονάδων. 

3.6.5 Αλλα οφέλη 

Τα οφέλη που αναμένονται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο από την υλοποίηση 

του εξεταζόμενου έργου είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Η λειτουργία της υπό μελέτη 

δραστηριότητας συνεπάγεται: 

• Κάλυψη δημοσιονομικών δαπανών από την απόδοση από την Εταιρεία φόρου 

μισθωτών υπηρεσιών, καταβολή μισθωμάτων και ασφαλιστικών τελών.  

• Καταβολή εργοδοτικών εισφορών από την εταιρεία σε ασφαλιστικούς οργανισμούς. 

Το εξεταζόμενο Έργο συνεισφέρει σε σημαντικό βαθμό όχι μόνο στην Εθνική, αλλά κυρίως 

στην τοπική οικονομία από την καταβολή μισθών, αμοιβών, παροχής υπηρεσιών, τοπικών 

προμηθευτών, κ.τ.λ. 

Κατά τη φάση κατασκευής του Σταθμού θα απασχοληθούν περίπου 300 άτομα, ενώ κατά τη  

φάση λειτουργίας το προσωπικό θα ανέλθει στα 35 άτομα,  

Βασική πολιτική του ΘΗΣ Χάλκης περιλαμβάνει : 

• την ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης, με στόχο την ανάπτυξη και διατήρηση της 

ευημερίας των τοπικών κοινοτήτων 

• την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας με προτεραιότητα στην επιλογή τοπικών 

προμηθευτών 

• Στην ουσιαστική προσφορά μέσω του ετήσιου προγράμματος Χορηγιών & Δωρεών μέσω 

της ανάληψης συντονισμένων δράσεων οικονομικής, αλλά και τεχνικής αρωγής που 

αποσκοπούν στην υλοποίηση έργων τοπικών υποδομών, καθώς και σε ενέργειες 

αντιμετώπισης των άμεσων τοπικών αναγκών, ιδιαιτέρως στο θέμα της υδρεύσεως 

• Στην υλοποίηση προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση 

της ανεργίας, στην προαγωγή της ισόρροπης και πολύπλευρης βελτίωσης της ποιότητας 

ζωής σε τοπικό επίπεδο, στηρίζοντας συνειδητά και ενεργά την πολιτιστική, πνευματική, 

κοινωνική και αθλητική ζωή, αλλά και την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και της 

ευρύτερης προστασίας του περιβάλλοντος, αυξάνοντας την 
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4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

4.1 Κλιματικοί Παράγοντες [19] 

4.1.1 Κλιματικές ζώνες 

Στην παρούσα ενότητα, παρουσιάζεται η κλιματική και βιοκλιματική ταξινόμηση της περιοχής 

ενδιαφέροντος και στη συνέχεια αναλύονται τα κλιματικά δεδομένα σε επίπεδο 40 ετών, με 

βάση τα δεδομένα του Μετεωρολογικού Σταθμού (Μ.Σ.) Λάρισας.  

Η κλιματική ταξινόμηση έχει ως εξής: 

• Βάσει της Κλιματικής Ταξινόμησης Thornthwaite (Καρράς, 1973), στην περιοχή της 

Λάρισας  το κλίμα χαρακτηρίζεται σαν ξηρό με απόκλιση προς το ημίυγρο με μικρό 

πλεόνασμα ύδατος το χειμώνα (τύπος C1DB2’b3’).  

• Bιοκλιματικά, κατά Emberger-Sauvage (Mαυρομάτης, 1980) η περιοχή ανήκει στον 

ημίξηρο όροφο με χειμώνα ψυχρό, ενώ ο ξηροθερμικός δείκτης (Χ=100 για την Λάρισα), 

κατατάσσει την περιοχή μελέτης μεταξύ του θερμο-μεσογειακού και μέσο-μεσογειακού 

χαρακτήρα. 

Η μεσο-μεσογειακή ζώνη, υπό φυσικές συνθήκες, κυριαρχείται κυρίως από τα πλατύφυλλα 

δάση διάφορα είδη δρυός. Το κυρίαρχο καθεστώς υγρασίας του εδάφους στην έντονη υποζώνη 

είναι το ξηρό και ο κυρίαρχος ορίζοντας του εδάφους είναι το καλά ανεπτυγμένο αργίλιο. Στα 

μεσαία υψόμετρα, η βροχόπτωση μπορεί να συμβάλει στην ιζηματοποίηση της αργίλου και όχι 

σε εκτεταμένη έκπλυση και ακραία οξίνιση της εδαφοτομής που θα μπορούσε να αναστείλει 

την μετατόπιση της αργίλου.  

Τα κύρια χρώματα αυτού του ορίζοντα είναι του χρωμίου σχεδόν σε όλα τα μητρικά υλικά 

εκτός από ασβεστόλιθο ή σχιστόλιθο με εισβολές ασβεστόλιθου, όπου αναπτύσσεται ο 

αργιλικός ορίζοντας σε ροδοχρωμική απόχρωση. Έτσι, στην κυρίαρχη εδαφοτομή τυπολογικές 

μονάδες είναι το Haploxeralf και το Rhodoxeralf.  Στην αδύναμη μεσογειακή ζώνη κυριαρχεί 

η δρυς τα δάση και τόσο το ξηρό όσο και το υδατικό καθεστώς υγρασίας του εδάφους. Το 

είδος αυτών των καθεστώτων εξαρτάται από την τοπογραφία, το υψόμετρο και την όψη του 

ιδιαίτερου τοπίου του εδάφους. 

Τα ξέρικα καθεστώτα κυριαρχούν σε χαμηλότερα υψόμετρα και νότια όπου το υδατικό 

καθεστώς είναι πιο συνηθισμένο στην υψηλότερη στάθμη και βόρειες πλαγιές. Οι αργιλικοί  

ορίζοντες είναι καλά ανεπτυγμένοι και χαρακτηρίζουν την εδαφοτομή της Haploxeralf με 

εξαίρεση αυτά σε ασβεστόλιθο που ταξινομεί τις αντίστοιχες εδαφοτομές ως Rhodoxeralfs 

Οι βασικοί κλιματικοί τύποι διακρίνονται ως εξής : 

• Ξηρο-θερμικό -Μεσογειακό : 150 < X < 200 

• Θερμο – μεσογειακό   100 < X < 150 

(a) Εντατικό    125 < X < 150 

(b) Ασθενές  100 < X < 125 

• Μεσο-μεσογειακό     40 < X < 100 

(a) Έντονο  75 < X < 100 

(b) Ασθενές   40 < X < 75 
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• Υπό-Μεσογειακό  0 < X < 40 

όπου Χ είναι ο αριθμός βιολογικώς ξηρών ημερών κατά την θερμή και ξηρά περίοδο. 

Οι κλιματικές ζώνες που κυριαρχούν στην περιοχή ενδιαφέροντος του έργου δίδονται στο 

Σχέδιο στην επόμενη σελίδα Ο ξηροθερμικός δείκτης Χ του οργανισμού FAO της UNESCO 

(1963) υπολογίζεται κάθε μήνα ως εξής :  

The xerothermic index X of UNESCO-FAO (1963) is calculated for every month, as follows: 

𝛸𝑚 =  {𝐽𝑚 − (𝐽𝑝 + (
𝐽𝑟,𝑏  

2
 ))} 𝑓ℎ 

Όπου Χm  είναι ο μηνιαίος ξηροθερμικός δείκτης, Jm είναι οι μέρες του μήνα, Jp είναι οι 

βρόχινες ημέρες του μήνα Jr,b είναι οι ημέρες υγρασίας ή ομίχλης και fh είναι ένας συντελεστής 

σχετικής υγρασίας ανά μήνα.  

Nicholas Yassoglou, Christos Tsadilas, Costas Kosmas, «The Soils of Greece», Springer 

International Publishing AG, 2017 

Όπως προκύπτει από την «Στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων : διόρθωση και 

τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ.Ε. Λάρισας Δήμου Λαρισαίων, Π.Ε. 

Λάρισας, ΦΕΚ 523/ΑΑΠ/09.10.2009)»  και όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 6.1.2.3-1 αυτής, 

που αποτελεί το βιοκλιματικό χάρτη για την περιοχή μελέτης, προκύπτει το συμπέρασμα ότι 

στην περιοχή εγκατάστασης του Μ.Σ. Λάρισας και ως εκ τούτου και στην περιοχή μελέτης, το 

κλίμα είναι έντονο-μέσο μεσογειακό (βλέπε σχήμα 6.1.2.3-1 επομένης σελίδας). 

4.1.2 Ομβροθερμικό πηλίκο Emberger  

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 επηρεάζουν. 

Για την περιοχή της Μεσογείου καλά αποτελέσματα δίνει ο τύπος του ομβροθερμικού πηλίκου 

του Emberger (Q2), όπως παρουσιάζεται στην εξίσωση που ακολουθεί όπου:  

Ρ  = η ετήσια βροχόπτωση σε mm,  

Μ  = η μέση τιμή των μέγιστων θερμοκρασιών του θερμότερου μήνα του έτους σε 

απόλυτους βαθμούς (-273,2 οC= 0 K),  

m  = η μέση τιμή των ελάχιστων θερμοκρασιών του ψυχρότερου μήνα του έτους σε 

απόλυτους βαθμούς (-273,2 οC= 0 K). 

 Όσο μικρότερος είναι ο δείκτης Q2, τόσο ξηρότερο είναι το κλίμα. Με βάση το Σχήμα 6.1.2.1-

1 (από την στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων : διόρθωση και τροποποίηση του 

Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ.Ε. Λάρισας Δήμου Λαρισαίων, Π.Ε. Λάρισας, ΦΕΚ 

523/ΑΑΠ/09.10.2009) όπου παρουσιάζεται το κλιματόγραμμα του Emberger, όπως 

τροποποιήθηκε από τον Sauvage και στο οποίο τοποθετήθηκαν από τον Μαυρομάτη οι 
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μετεωρολογικοί σταθμοί της Ελλάδας με βάση τις συντεταγμένες Q2 και m, προκύπτει ότι 

στην περιοχή του Μ.Σ. Λάρισας ο βιοκλιματικός όροφος είναι ημίξηρος με χειμώνα ψυχρό  
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4.1.3 Μετεωρολογικά και κλιματικά στοιχεία  

Από τα τριωριαία κλιματικά δεδομένα σε επίπεδο 30 ετών της ΕΜΥ τα οποία διατίθενται 

ελεύθερα στο διαδίκτυο για την πόλη της Λάρισας από το προκύπτουν τα εξής: 

 

Πίνακας 4.1: Δεδομένα θερμοκρασίας 

Μήνας 
Μέση Θερμοκρασία 

(°C) 

Ελάχιστη 

Θερμοκρασία (°C) 

Μέγιστη 

Θερμοκρασία (°C) 

Ιανουάριος 4.7 -9.6 22.8 

Φεβρουάριος 6.1 -12 25.2 

Μάρτιος 9.1 -7 34.8 

Απρίλιος 13.1 -4.4 32.4 

Μάιος 18.3 1.4 38.8 

Ιούνιος 23.8 7.2 42.2 

Ιούλιος 25.8 11 45.4 

Αύγουστος 24.9 10 43.2 

Σεπτέμβριος 21.1 5.4 39.4 

Οκτώβριος 15.9 -2 36.8 

Νοέμβριος 10.0 -7 29.6 

Δεκέμβριος 5.8 -20.6 23.2 

 

Σχήμα 4.1:  Διάγραμμα Ετήσιας Πορείας Θερμοκρασίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hnms.gr/emy/el/services/paroxi-ipiresion-elefthera-dedomena


         ΤεχνοΜετρική  ΘΗΣ Χάλκης : Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

 - 119 - Ιανουάριος  2020 

 

 

Ο θερμότερος μήνας στην Λάρισα είναι ο Ιούλιος (μέση θερμοκρασία 25,6C) στον οποίο έχει 

καταγραφεί και η μέγιστη τιμή θερμοκρασίας (39C). Αντίθετα, ο ψυχρότερος μήνας κατά μ.ο. 

είναι ο Ιανουάριος (μέση θερμοκρασία 4,8C). Οι ελάχιστες θερμοκρασίες έχουν καταγραφεί 

τον Μάρτιο (-13,6C)  

Τα δεδομένα των βροχοπτώσεων έχουν ως εξής:  

Πίνακας 4.2: Δεδομένα Βροχοπτώσεων 

Μήνας 
Μέση Μηνιαία 

Βροχόπτωση (mm) 

I 81.4 

Φ 76.6 

Μ 73.2 

Α 70.2 

Μ 65.6 

Ι 54.0 

Ι 51.6 

Α 56.1 

Σ 61.6 

Ο 72.1 

Ν 81.4 

Δ 84.2 

 

Σχήμα 4.2: Διάγραμμα Ετήσιας Πορείας Βροχόπτωσης 
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Ο Νοέμβριος και  Δεκέμβριος είναι οι μήνες με την υψηλότερη βροχόπτωση (μέσο ύψος 

βροχής  90,0 mm) ενώ κατά την ξηρή περίοδο Ιουνίου – Οκτωβρίου, έχουν καταγραφεί ακόμη 

και μηδενικά ύψη βροχόπτωσης.  

Ομοίως, ο Δεκέμβριος εμφανίζει και το υψηλότερο ποσοστό σχετικής υγρασίας (%). 

 

Σχήμα 4.3: Διάγραμμα Σχετικής Υγρασίας 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε ετήσια βάση οι άνεμοι που πνέουν πρωτίστως από ανατολικά (90°), αντιπροσωπεύουν το 

20% των συνολικών περιπτώσεων, ενώ οι άνεμοι που πνέουν από άλλες διευθύνσεις (Βόρια, 

ΑΝΑ και λοιπά) αντιπροσωπεύουν επίσης ένα 20%.  Κατά χρονική πλειοψηφία 60% 

επικρατούν άπνοιες στην περιοχή.  

Τέλος παρατηρείται ότι οι άνεμοι υψηλών εντάσεων άνω των 9 μποφόρ αντιπροσωπεύουν 

κάτω του 1% των περιπτώσεων. 
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Σχήμα 4.4 :΅Ροδόγραμμα Ανέμου κατασκευασθέν με στοιχεία από σταθμό ΕΜΥ στην Λάρισα 

Εντάσεις ανέμου σε κλίμακα Μποφόρ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Έδαφος-Γεωλογία [19-25] 

4.2.1 Γενικά 

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι η καταγραφή των αβιοτικών παραμέτρων του 

γεωπεριβάλλοντος της περιοχής μελέτης, καθώς επίσης και ο προσδιορισμός της ευαισθησίας 

αυτών. 

Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε βασίστηκε στα εξής: 

• Επισκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας για την περιοχή ενδιαφέροντος (βλ. 

σχετική βιβλιογραφία). 

• Καταγραφή στοιχείων από την υφιστάμενη χαρτογράφηση (ΙΓΜΕ, Υπουργείο 

Ανάπτυξης, ΟΑΣΠ, ΓΥΣ). 

• Ποιοτικές καταγραφές, χωρίς υλοποίηση δοκιμαστικών τομών ή δειγματοληψιών από 

τις εργασίες πεδίου που έλαβαν χώρα εις την περιοχή  
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4.2.2 Γεωτεκτονικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής μελέτης 

4.2.2.1 Γεωλογία 

Η πεδιάδα της Θεσσαλίας (δυτικό και ανατολικό τμήμα) αποτελεί ένα μεγάλο τεκτονικό 

βύθισμα που βρίσκεται μεταξύ των δύο μεγάλων γεωτεκτονικών μονάδων του Ελληνικού 

χώρου, της Πίνδου στα δυτικά και νοτιοδυτικά και των Πελαγονικών ορεινών όγκων 

(Όλυμπος, Όσσα, Πήλιο) προς τα βορειοανατολικά. Στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας 

συναντάται ποικιλία στρωματογραφικών και τεκτονικών δομών με πετρώματα που 

χαρακτηρίζουν διάφορες γεωτεχνικές ενότητες. Από τα ανατολικά προς τα δυτικά 

διακρίνονται οι ενότητες: πελαγονική σειρά, υποπελαγονική σειρά, υπερπινδική σειρά (σειρά 

Κόζιακα), ζώνη της Πίνδου, Μολασσικές αποθέσεις της Μεσοελληνικής αύλακας, πλειόκαινες 

αποθέσεις της Μεσοελληνικής αύλακας, πλειοκαινικές αποθέσεις, πρόσφατες τεταρτογενείς 

αποθέσεις. 

Η ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλίας, στην οποία εντάσσεται και η περιοχή της 

μελέτης, ανήκει στην Πελαγονική γεωτεκτονική ζώνη. Οι σύγχρονες επιστημονικές απόψεις 

θεωρούν την Πελαγονική ζώνη ως ένα μεγάλο τέμαχος που αποσπάσθηκε από μία παλαιά 

ηπειρωτική μάζα και εκατέρωθεν αυτού αναπτύχθηκαν δύο μεγάλες ωκεάνιες περιοχές, της 

Παλαιό - Τηθύος (ζώνη Αξιού) στα ανατολικά και της Νεο - Τηθύος (ζώνη Υποπελαγονική 

και ζώνη Πίνδου) στα δυτικά (βλέπε Σχήμα 4.5).  

Όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 4.6  που ακολουθεί στην περιοχή εφαρμογής (ερυθρός 

κύκλος) συναντώνται οι παρακάτω σχηματισμοί: 

ΟΛΟΚΑΙΝΟ 

Αλλουβιακές αποθέσεις (al): ανοικτότεφρα έως καστανότεφρα ασύνδετα υλικά από αργίλους, άμμους, 
κροκαλολάτυπες και ποταμοχειμαρολιμναία υλικά, που αποτέθηκαν στη λεκάνη της Λάρισας και σε μικρές 
εσωτερικές λεκάνες. Στα κράσπεδα των λεκανών είναι περισσότερο αδρομερή, ενώ προς το κέντρο γίνονται 
βαθμιαία λεπτομερέστερα. Πλευρικά κορήματα (Q.sc.cs): Πρόκειται για παλιά και σύγχρονα πλευρικά κορήματα 
και κώνους κορημάτων. Αποτελούνται κυρίως από τεμάχη των μητρικών πετρωμάτων που αποτελούν και το 
υπόβαθρο της περιοχής μελέτης. Απαντώνται στα περιθώρια της λεκάνης της Λάρισας. Ένα μικρό τέμαχος ή μια 
μεγάλη μάζα των πετρωμάτων μιας απότομης πλαγιάς αποκόπτεται και αποδεσμεύεται από τα γειτονικά 
πετρώματα και μετακινείται με την επίδραση της βαρύτητας προς το επίπεδο βάσης της κοιλάδας. Οι σωροί των 
πετρωμάτων που συσσωρεύονται στους πρόποδες των απόκρημνων πρανών συγκροτούν τα υλικά των 
κορημάτων. 

ΠΟΝΤΙΟ - ΠΛΕΙΟ - ΠΛΕΙΣΤΟΚΑΙΝΟ 

Κροκαλοπαγή (Pl-Pt): Πρόκειται για εναλλαγές διαγενεμένων αμμοχάλικων με αργιλικούς και ψαμμιτικούς 
ορίζοντες. Τα αμμοχάλικα εμφανίζονται με διασταυρούμενη στρώση και με διάσπαρτες κροκάλες 
χαρακτηρίζονται ως αποθέσεις καναλιών. Στον σχηματισμό αυτό απαντώνται κροκαλολατυποπαγή, ελαφρώς 
διαγενεμένα έως σκληρά αποτελούμενα από κροκάλες ασβεστολιθικής, χαλαζιακής, ψαμμιτικής, σύστασης με 
συνδετική ύλη ασβεστιτική και ψαμμιτική και με παρεμβολές λεπτόκοκκων ψαμμιτικών υλικών πάχους 0,40 έως 
1,00 μέτρων μέτρων (πλημμυρικές αποθέσεις – διευρυτικές ροές). Σύνηθες επίσης είναι η εναλλαγή 
κροκαλοπαγών , ψαμμιτικών και αργιλικών στρωμάτων. Μέγιστο πάχος σχηματισμών 150 m. 

ΠΕΛΑΓΟΝΙΚΗ ΖΩΝΗ 

Γνεύσιοι – Γνευσιοσχιστόλιθοι (Pz-Tm-gn): Πρόκειται για πετρώματα με οφθαλμώδη - μυλονιτικό ιστό και 
προσανατολισμένη σχιστοποιημένη υφή. Κύρια ορυκτολογικά χαρακτηριστικά είναι : χαλαζίας – άστριοι – 
βιοτίτης – μαρμαρυγίες. 
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Σχήμα 4.5 : Γεωτεκτονικό σχήμα των Ελληνίδων ζωνών (Pl: Πελαγονική ζώνη) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Μουντράκης Δ Μ, Γεωλογία της Ελλάδας. University Studio Press. Θεσ/νικη 1985 
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Σχήμα 4.6 : Γεωλογικός χάρτης Νομού Λαρίσης 
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4.2.3 Χαρτογραφική απεικόνιση εδαφών 

Στον Χάρτη 4.1, δίδεται  η χαρτογραφική απεικόνιση των εδαφών της περιοχής 

ενδιαφέροντος. 

Χάρτης 4.1 : Εδαφολογικός χάρτης Λάρισας και περιχώρων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η περιγραφή των εδαφών του χάρτη 4.1 ακολουθεί στη συνέχεια. 

4.2.3.1 Cambisols 

Τα  Cambisols ( από το Ιταλικό  “cambiare”  που σημαίνει  « αλλάζω »),  αποτελούνται από 

εδάφη με τουλάχιστον ένα αρχόμενο σχηματισμό εδάφους κάτω από την επιφάνεια .  Η 

μετατροπή του μητρικού υλικού είναι έκδηλη από το σχηματισμό της δομής και κυρίως από 

τον καφέ αποχρωματισμό ,  την αύξηση του ποσοστού αργίλου ή / και την αφαίρεση των 

ανθρακικών ενώσεων .  Γενικά ,  είναι τα εδάφη με εμφανή τουλάχιστον τα πρώτα σημάδια 

διαφοροποίησης του ορίζοντα στο υπέδαφος ,  τα οποία είναι έκδηλα από τις αλλαγές στη 
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δομή ,  στο χρώμα ,  στην περιεκτικότητα σε άργιλο ή σε ανθρακικές ουσίες   .   Τα   Cambisols   

χαρακτηρίζονται από ελαφριά έως μέτρια αποσάθρωση του μητρικού υλικού και από την 

έλλειψη αξιόλογων ποσοτήτων από προσχωματικό άργιλο ,  οργανικές ύλες , Al  ή / και 

μείγματα  Fe.  Τα   Cambisols   καλύπτουν περίπου   1500   εκατομμύρια εκτάρια σε όλο τον 

κόσμο .  Αυτή η ομάδα εδάφους αναφοράς εκπροσωπεί ται πολύ καλά στις εύκρατες και 

βόρειες περιοχές ,  οι οποίες είχαν δεχθεί την επίδραση των παγετώνων κατά την Πλειστόκαινη 

περίοδο ,  εν μέρει επειδή το μητρικό υλικό του εδάφους είναι ακόμη νεαρό ,  αλλά επίσης και 

επειδή ο σχηματισμός εδάφους γίνεται με αργούς ρυθμούς στις ψυχρές περιοχές .  Οι κύκλοι 

διάβρωσης και απόθεσης εξηγούν την εμφάνιση των  Cambisols  στις ορεινές περιοχές .  Τα  

Cambisols  εμφανίζονται επίσης σε ξηρές περιοχές ,  αλλά είναι λιγότερο συχνά σε τροπικές 

και υποτροπικές περιοχές με μεγάλη υγρασία ,  όπου η αποσάθρωση και ο σχηματισμός 

εδάφους εξελίσσονται με πολύ ταχύτερους ρυθμούς από ότι στις εύκρατες ,  βόρειες και ξηρές 

περιοχές .  Επίσης ,  συναντώνται συχνά σε περιοχές με ενεργή γεωλογική διάβρωση ,  όπου 

μπορεί να εμφανίζονται σε συσχετισμό με τα ώριμα τροπικά εδάφη .  Σε γενικές γραμμές ,  

αυτή η ομάδα εδάφους αναφοράς λειτουργεί καλά ως γεωργική γη και χρησιμοποιείται 

εκτεταμένα .  Τα   Cambisols   με υψηλό βασικό κορεσμό στην εύκρατη ζώνη είναι ανάμεσα 

στα πιο παραγωγικά εδάφη της γης .  Τα πιο όξινα  Cambisols,  αν και λιγότερο εύφορα ,  

χρησιμοποιούνται για μεικτή αρόσιμη γεωργία και ως βοσκότοποι και δασικές εκτάσεις .  Τα 

Cambisols  σε απότομα πρανή συγκρατούνται καλύτερα κάτω από δάση ,  ενώ σε αρδευόμενες 

αλλουβιακές πεδιάδες στη ξηρή ζώνη χρησιμοποιούνται εκτεταμένα για καλλιέργεια τροφών 

και ελαιοκάρπου .  Επίσης ,  αυτά τα εδάφη σε κυματοειδές ή λοφώδες ανάγλυφο  ( κυρίως 

κολλουβιακό) χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια ετήσιων ή πολυετών φυτών ή 

χρησιμοποιούνται ως βοσκοτόπια. 

Χαρτογραφική απεικόνιση  CM 

4.2.3.2 Luvisols  

Τα   Luvisols  ( από το λατινικό   «luere»   που σημαίνει  « πλένω »)  είναι εδάφη με υψηλότερη 

περιεκτικότητα αργίλου στο υπέδαφος από ότι στα ανώτερα στρώματα ,  ως αποτέλεσμα των 

πεδογεννετικών διαδικασιών  ( ειδικότερα τη μετακίνηση αργίλου ),  με αποτέλεσμα τη 

δημιουργία ενός αργιλικού ορίζοντα υπεδάφους .  Τα   Luvisols   περιέχουν άργιλο υψηλή 

δραστηριότητας στο σύνολο του αργιλικού ορίζοντα και παρουσιάζουν υψηλό κορεσμό βάσης 

σε συγκεκριμένα βάθη .  Το μητρικό υλικό μπορεί να είναι μία ευρεία ποικιλία από μη 

στερεοποιημένα υλικά ,  συμπεριλαμβανομένων των μοραινών ,  και αιολικών ,  αλλουβιακών 

και κολλουβιακών ιζημάτων .   

Τα  Luvisols  είναι περισσότερο συνηθισμένα σε επίπεδες ή με ελαφριά κλίση εκτάσεις σε 

περιοχές με δροσερό εύκρατο κλίμα και σε θερμές περιοχές  ( π . χ .  Μεσόγειος )  με διακριτές 

ξηρές και υγρές εποχές .  Αυτή η τάξη εδάφους αναφοράς καλύπτει πάνω από   500–600   

εκατομμύρια εκτάρια σε όλο τον κόσμο ,  κυρίως στις εύκρατες περιοχές .  Στις υποτροπικές 

και τροπικές περιοχές ,  τα Luvisols  συναντώνται κυρίως σε νεαρές επιφάνειες γης .    

Τα περισσότερα   Luvisols είναι γόνιμα εδάφη και κατάλληλα για ένα μεγάλο εύρος αγροτικών 

χρήσεων. Τα  Luvisols  με υψηλή περιεκτικότητα σε ιλύ είναι επιρρεπή στην χαλάρωση της 

δομής τους σε περίπτωση καλλιέργειας με βαρέα μηχανήματα ή ενώ το έδαφος είναι υγρό .  

Τα  Luvisols  σε απότομες πλαγιές απαιτούν μέτρα ελέγχου διάβρωσης .  Τα   Luvisols   στην 
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εύκρατη ζώνη χρησιμοποιούνται ευρέως για την καλλιέργεια μικρών σιτηρών ,  

ζαχαρότευτλου και σανού .  Στις επικλινείς περιοχές ,  χρησιμοποιούνται για δενδρόκηπους ,  

δάση ή / και για βοσκή .  Στην περιοχή της Μεσογείου ,  όπου τα  Luvisols ( πολλά με χρωμικό ,  

ασβεστικό ή vertic  προσδιοριστικό )  είναι συνηθισμένα στα κολλουβιακά ιζήματα από 

αποσάθρωση ασβεστόλιθου ,  οι χαμηλότερες πλαγιές καλλιεργούνται με σιτάρι ή / και 

ζαχαρότευτλα ,  ενώ οι συχνά διαβρωμένες άνω πλαγιές χρησιμοποιούνται για εκτεταμένη 

βοσκή ή για φύτευση δέντρων .  

Χαρτογραφική παράσταση: LV 

4.2.3.3 Fluvisols 

Τα εδάφη της κλάσης Fluvisol (ή προσχωσιγενή) περιλαμβάνουν γενετικά νέα, χωρίς εμφανείς 

εδαφικές ζώνες εδάφη σε αλλουβιακά ιζήματα. Ο όρος Fluvisols μπορεί να είναι 

παραπλανητικός, με την έννοια ότι αυτά τα εδάφη δεν περιορίζονται μόνο σε ποτάμια ιζήματα 

(η λατινική λέξη “fluvius” σημαίνει ποτάμι). Εμφανίζονται επίσης σε λιμναία και θαλάσσια 

ιζήματα, ενώ εμφανίζονται σε όλες τις ηπείρους και σε όλες τις κλιματικές ζώνες. 

Καταλαμβάνουν περίπου 350 εκατομμύρια εκτάρια σε όλο τον κόσμο, εκ των οποίων 

περισσότερα από τα μισά βρίσκονται στις τροπικές περιοχές. 

Πολλά Fluvisols κάτω από φυσικές συνθήκες πλημμυρίζονται περιοδικά. Επίσης, μία ξηρή 

περίοδος διεγείρει τη μικροβιακή δραστηριότητα και συμβάλλει στην ορυκτοποίηση των 

οργανικών υλών. Επίσης, πολλές ξηρικές καλλιέργειες αναπτύσσονται στα Fluvisols, συνήθως 

με κάποιας μορφής έλεγχο των υδάτων. 

Τα προφίλ εδάφους παρουσιάζουν στοιχεία διαστρωμάτωσης. Η διαφοροποίηση ορίζοντα 

είναι μικρή, αλλά μπορεί να υπάρχει παρουσία ενός διακριτού ανώτερου ορίζοντα. Τα 

οξειδοαναγωγικά χαρακτηριστικά είναι πολύ κοινά, ειδικότερα στα χαμηλότερα τμήματα του 

προφίλ. Η καλή φυσική γονιμότητα των περισσότερων τοποθεσιών με Fluvisols και των 

ελκυστικών τοποθεσιών κατοίκισης σε προσχώματα ποταμών και στα υψηλότερα τμήματα 

θαλάσσιων τοπίων είχε αναγνωριστεί από τους προϊστορικούς χρόνους. Αργότερα, μεγάλοι 

πολιτισμοί αναπτύχθηκαν στα ποτάμια τοπία και σε θαλάσσιες πεδιάδες. 

Χαρτογραφική απεικόνιση FL 

4.2.4 Σεισμικότητα 

4.2.4.1 Τεκτονική 

Η πεδιάδα της Θεσσαλίας αποτελεί τεκτονική τάφρο που δημιουργήθηκε από σχετικά 

πρόσφατες καταβυθίσεις και πληρώθηκε με πλειο-πλειστοκαινικές αποθέσεις ποταμολιμναίας 

προέλευσης. 

Η λεκάνη της Λάρισας αποτελεί τμήμα της «Μεσοελληνικής αύλακας» που δημιουργήθηκε 

από την αλπική ορογένεση της Πίνδου και της Υποπελαγονικής ζώνης. Έτσι η περίμετρος της 

Λεκάνης της Λάρισας χαρακτηρίζεται από κρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα (ορεινή περιοχή), 

ποταμολιμναίες αποθέσεις σχετικά συνεκτικές (χαμηλή λοφώδης περιοχή) και πρόσφατες 

αλλουβιακές χαλαρές προσχώσεις (επίπεδη πεδινή περιοχή). 

Μετά την πλήρωση της «Μεσοελληνικής αύλακος» με ιζήματα έλαβαν χώρα εγκάρσια 

ρήγματα, που διέρχονται από το νότιο άκρο της λεκάνης της Λάρισας και ειδικότερα από την 
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περιοχή Αλμυρού - Βόλου, τα οποία δεν έχουν ηρεμήσει μέχρι σήμερα και προκαλούν 

σεισμούς. 

Η περιοχή είναι πολυφασικά πτυχωμένη. Οι επάλληλες φάσεις πτυχώσεων δεν διακρίνονται 

μεταξύ τους αφού συνέβησαν επαναπτυχώσεις υπαρχουσών πτυχών με αποτέλεσμα σήμερα 

να εμφανίζονται σύγκλινα και αντίκλινα με βυθιζόμενους άξονες και πολλές φορές 

ανεστραμμένα. Κάθετες ανοδικές κινήσεις έχουν αναδείξει και ανυψώσει την οροσειρά της 

Όσσας παράλληλα με το γειτονικό Άνω Όλυμπο, δίνοντας τον χαρακτήρα τεκτονικού 

παραθύρου. 

Πλην των κάθετων αυτών κινήσεων, η περιοχή χαρακτηρίζεται από πληθώρα τεκτονικών 

διαρρήξεων με τρεις (3) κύριες διευθύνσεις: 

• Ρήγματα ΒΔ-ΝΑ διεύθυνσης 

• Ρήγματα ΒΑ-ΝΔ διεύθυνσης και 

• Ρήγματα Β-Ν διεύθυνσης 

Στο Σχήμα 4.7  παρουσιάζονται τα έντεκα ρήγματα της Θεσσαλίας και των γύρων περιοχών 

που έδωσαν ισχυρούς σεισμούς (Μ>6.0) κατά τους ιστορικούς χρόνους. Για το ρήγμα της 

Λάρισας το οποίο είναι εγγύτερο προς τον ΘΗΣ Χάλκης τα έτη γένεσης και τα μεγέθη των 

ισχυρών σεισμών που έγιναν μετά το 1500 μ.χ. έχουν ως εξής :  1668 (6,0), 1731 (6,0), 1781 

(6,2), 1941 (6,3). 

Σχήμα 4.7: Τα έντεκα ρήγματα της Θεσσαλίας και των γύρων περιοχών που έδωσαν ισχυρούς 

σεισμούς (Μ>6.0) κατά τους ιστορικούς χρόνους 

Πηγή: (Παναγιωτόπουλος Δ. & Παπαζάχος Κ., 2008). 
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4.2.4.2 Σεισμικότητα και σεισμική επικινδυνότητα 

Η ευρύτερη περιοχή μελέτης, όπως εξάλλου και το σύνολο του Ελλαδικού χώρου, είναι 

περιοχή που παρουσιάζει έντονη σεισμική δραστηριότητα. Αυτό φαίνεται, τόσο από την 

σεισμική δραστηριότητα της περιοχής κατά τους ιστορικούς χρόνους, όσο και κατά τον 

παρόντα αιώνα. 

Η σεισμική δράση που έχει καταγραφεί στην ευρύτερη περιοχή δίνει για την αρχαιότητα μέχρι 

το 2007 είκοσι (20) σεισμούς μεγέθους >4,5 της κλίμακας Richter. 

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 (Σχήμα 4.8) 

Σχήμα  4.8: Ζώνες Σεισμικής Επικινδυνότητας στην Ελλάδα, από τον Αντισεισμικό Κανονισμό 

 

 

4.2.4.3 Εκτίμηση σεισμικού κινδύνου 

Σε κάθε ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας αντιστοιχεί μία τιμή σεισμικής επιτάχυνσης εδάφους 

Α=αg (g: επιτάχυνση βαρύτητας) σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα . 
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Πίνακας 4.3: Ζώνες σεισμικών επιταχύνσεων σύμφωνα με τον Αντισεισμικό Κανονισμό. 

Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας Ι ΙΙ ΙΙΙ 

Συντελεστής επιτάγχυνσης α 0,16 0,24 0,36 

 

Οι τιμές των σεισμικών επιταχύνσεων εδάφους του πίνακα εκτιμάται σύμφωνα με τα 

σεισμολογικά δεδομένα ότι έχουν πιθανότητα υπέρβασης 10% στα επόμενα 50 χρόνια. 

Σύμφωνα με τον Αντισεισμικό Κανονισμό, η περιοχή μελέτης, ανήκει στην ζώνη ΙΙ. Η εδαφική 

επιτάχυνση ανηγμένη στην επιτάχυνση βαρύτητας για τη ζώνη αυτή είναι α=0,24. 

4.3 Τοπίο 

4.3.1 Τύποι Χαρακτήρα Τοπίου 

 Χάρτης 4.2 :Τοπίο σε μία ακτίνα 5 χλμ από τον σταθμό.   

Η περιοχή ενδιαφέροντος περιλαμ-

βάνει τους χώρους που δίδονται στον 

παρακείμενο χάρτη 4.2 : τις παράπλευ-

ρες αγροτικές εκτάσεις, τις πόλεις 

Χάλκης και Νικαίας, την Κοινότητα 

Νέας Λεύκης  καθώς και το ρέμα 

Σκουμπανασιώτικο (σκούρα κόκκινη 

γραμμή) και την αντίστοιχη αποστραγ-

γιστική τάφρο δευτερογενές ρέμα 

Κουσμπανασιώτη η οποία διέρχεται 

ανατολικά της Χάλκης.  

Εις την ευρύτερη περιοχή μελέτης, 

κυριαρχεί ένας τύπος χαρακτήρα 

τοπίου : Επίπεδες αγροτικές εκτάσεις: 

Αυτός ο τύπος καλύπτει το μεγαλύτερο 

μέρος της περιοχής μελέτης. Απαντάται 

κατά μήκος του πεδινού τμήματος του 

Νομού Λαρίσης Οι αγροτικές εκτάσεις 

μπορούν να χωριστούν σε αρδευόμενες 

και μη αρδευόμενες. Το τοπίο 

προσφέρει ελεύθερη θέα χωραφιών που 

απλώνονται συνεχή σε όλη την περιοχή 

και διακόπτονται μόνο από μικρά χωριά 

που ενσωματώνονται ομαλά στο τοπίο.  

Εις την παράπλευρη εικόνα δίδεται ΒΔ 

όψη του γηπέδου του ΘΗΣ Χάλκης 

ληφθείσα από την νότια πλευρά. 

Μία άλλη τυπική χαρακτηριστική 

άποψη του τοπίου δίδεται στην 
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Φωτογραφία 4.1. η οποία ελήφθη στον μέσον περίπου της τοπικής οδού Χάλκης Νικαίας με 

κατεύθυνση προς την Νίκαια.  Εις την φωτογραφία αυτή διακρίνονται αγροί με ξερικές 

καλλιέργειες (σιτηρά) όσο και με αρδευόμενες καλλιέργειες αμπέλων 

Το βασικό τοπίο συμπληρώνουν παραποτάμιοι ή αποστραγγιστική τάφροι οι οποίοι διασχίζουν 

τον αποστραγγίζουν τον κάμπο με τελική κατεύθυνση προς βορά . Εν προκειμένου την περιοχή 

μελέτης διασχίζει εξ ανατολών το Κουσμπανασιώτικο Ρέμα το οποίο τελικώς εκρέει στον 

Πηνειό ποταμό στο ύψος της Λάρισας. Στα ρέματα και τις αποστραγγιστικές τάφρους 

αναπτύσσεται μία παρόχθια χλωρίδα όπως φαίνεται στις Φωτογραφίες 4.2 και 4.3 που δίδουν 

διασταυρώσεις του ρέματος Κουσμπανασιώτικου με την εθνική οδό και με την τοπική οδό 

Χάλκης-Πλατύκαμππου (βλέπε Χάρτη 4.1). 

Εξαιρετικής σημασίας δια το τοπίον ενδιαφέροντος είναι η περιοχή Νατούρα με τίτλο : 

«Περιοχή Θεσσαλικού Κάμπου» η οποία εκτείνεται νοτίως της εθνικής οδού και καλύπτει 

πλήρως εις περιοχές της Νικαίας και της Νέας Λεύκης. Εις την περιοχή αυτή διακρίνονται 

έστω και σε μικρή έκταση: 

o Λοφώδεις δασικές εκτάσεις. Το υψόμετρο αυτών των περιοχών ποικίλει από 100 μέχρι 

150 μέτρα με μέτριες μέχρι κλίσεις και πλαγιές. Το τοπίο προσφέρει θεάσεις που 

ενθουσιάζουν, προς τα γεμάτα χρώματα και όμορφα αμιγή ή μεικτά δάση, καθώς και 

θέες προς τις αγροτικές εκτάσεις. Τα δάση καλύπτονται επί το πλείστον από δρύες και 

πεύκα. Πρόκειται για σημαντικές τοποθεσίες για την αναπαραγωγή και διαχείμαση της 

ορνιθοπανίδας και άλλων ειδών πανίδας που έχουν σχέση με το δάσος.   

o Μεικτές αγροτικές και δασικές εκτάσεις  

o Μεικτές αγροτικές και αστικές ή βιομηχανικές εκτάσεις: Αυτός ο τύπος τοπίου 

συνδυάζει χαρακτηριστικά τοπίου από καθαρά αγροτικές περιοχές, με τεχνητές 

καλύψεις γης και καλύπτει περιοχές οι οποίες είναι ενδιάμεσες των δύο 

προαναφερθέντων τοπίων. Ο αγροτικός χαρακτήρας του τοπίου ο οποίος προσφέρει 

άπλετη θέα χωραφιών, διακόπτεται από περιορισμένης έκτασης κατασκευές ασυνεχών 

οικιστικών περιοχών ή από βιομηχανικές/ εμπορικές εγκαταστάσεις. Ο τύπος αυτός 

απατάται κυρίως εις την έξοδο της Νικαίας και την είσοδο της Λάρισας 

o Χορτολιβαδικές εκτάσεις σε περιορισμένη έκταση. 

o Αστικές και βιομηχανικές περιοχές: Αυτός ο τύπος τοπίου απαντάται εις τη είσοδο της 

Λάρισας. 
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Φωτογραφία 4.1. : Λήψη από την τοπική οδό Χάλκης-Νικαίας με θέα προς την Δύση.  

Διακρίνεται στο βάθος δεξιά το υπερυψωμένο ανάχωμα της τάφρου του Ρέματος Κουσμπανασιώτη. Επίσης διακρίνεται αδευόμενη έκταση 

αμπέλου μπροστά δεξιά ενώ τα περισσότερε αγροκτήματα καλλιεργούνται με μη αρδευόμενα σιτηρά. 
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Φωτογραφία 4.2 : Διασταύρωση του ρέματος Κουσμπανασιώτη με την εθνική οδό. 
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Φωτογραφία 4.3 : Διασταύρωση δευτερεύοντος ρέματος Κουσμπανασιώτη με τοπική οδό Χάλκης-Πλατυκάμπου 
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4.4 Υδατικοί πόροι [19-25] 

4.4.1 Γενικά 

Όπως είναι γνωστό τα θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων στη Χώρα ρυθμίζονται από το Ν. 

3199/2003 και των κατ' εξουσιοδότησή του εκδιδομένων διαταγμάτων ή αποφάσεων, με τον 

οποίο έγινε η εναρμόνιση της Οδηγίας - Πλαίσιο για τη διαχείριση των υδάτων (Οδηγία 

2000/60/ΕΚ).  

Το Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (GR08), στο οποίο 

χωροθετείται η περιοχή εφαρμογής (Δ.Ε. Λάρισας), εγκρίθηκε το 2014. 

Εις την παρούσα παράγραφο εξετάζεται το Σχέδιο Διαχείρισης της Λεκάνης Απορροής 

Ποταμού (ΛΑΠ) Πηνειού εντός της οποίας εγκαθίσταται ο ΘΗΣ Χάλκης. Το σχέδιο αυτό 

θεσπίστηκε με Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων υπ’Αριθμ. Ε.Γ.: οικ. 909 , «Έγκριση 

του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος 

Θεσσαλίας» της 25ης  Σεπτεμβρίου 2014 (ΦΕΚ 2561Β). 

Το Υδατικό Διαμέρισμα 08 (Θεσσαλίας) , περιλαμβάνει τις εξής δύο λεκάνες απορροής :  

 

GR16 : ΛΑΠ Πηνειού 

GR17 ΛΑΠ Ρεμάτων Αλμυρού-

Πηλίου 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1.1 Γεωλονικές Συνθήκες 

Στη ΛΑΠ του Πηνειού συναντώνται οι παρακάτω γεωτεκτονικες ζώνες και τεκτονικά 

παράθυρα: Ζώνη Πίνδου, Ενότητα Κόζιακα, Μαλιακή Ζώνη, Ηωελληνικό τεκτονικό 

κάλυµµα, Πελανονική Ζώνη στην Ανατολική και Βόρεια Θεσσαλία, Ενότητα Αμπελακίων, 

Ενότητα Ολύμπου-Οσσας, Ενότητα Κρανιάς - Ελασσόνας, Σχηματισμοί Μεσοελληνικής 

Αύλακας. Στους παραπάνω σχηµατισµούς έχουν αποτεθεί μα βυθίσµατα των λεκανών 

νεογενείς σχηµατισμοί (κροκαλοπαγή, ψαμµιτες, αρνιλους και μάργες κλπ) και τεταρτογενείς 
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αποθέσεις (αλλου βιακές αποθέσεις, υλικά αναβαθµιδων, κώνοι κορηματων 7 πλευρικά 

κορήματα και παράκτιοι σχηματισμοί).  

Οι νεογενείς αποθέσεις συναντώνται στους λόφους μεταξύ ανατολικής και δυτικής πεδιάδας 

της Θεσσαλίας και στην περιοχή Σαρανταπόρου. Οι τεταρτογενείς αποθέσεις καταλαμβάνουν 

το κατ' εξοχή πεδινό τµήµα του συνόλου της Θεσσαλίας. Η κοκκομετρία των υλικών νενικά 

µειώνεται µε την απομάκ ρυνση από τους κύριους κώνους των ποταμών και  χειμάρρων 

που εκβάλλουν στην πεδινή ζώνη και αποτελούνται από αδρομερή υλικά 

4.4.1.2 Υδρογεωλογία  

Η λεκάνη της Λάρισας αποστραγγίζεται µέσω του Πηνειού και των στενών των Τεµπών στο 

Θερµαϊκό κόλπο, ενώ ένα µικρότερο τµήµα της στα νοτιοανατολικά αποστραγγίζεται µέσω 

της σήραγγας της Κάρλας στον Παγασητικό κόλπο. Οι υδροφορίες που παρουσιάζονται στην 

περιοχή εντοπίζονται κυρίως στους προσχωµατικούς υδροφορείς και στους καρστικούς 

υδροφορείς των ανθρακικών µαζών που την περιβάλλουν (Στυλιανάκης, 2000). 

α) Προσχωµατική υδροφορία: Ιδιαίτερο ενδιαφέρον από άποψη υδροληπτικών παραµέτρων 

παρουσιάζει η περιοχή µεταξύ Πηνειού και Τιταρήσιου από την πόλη της Λάρισας και βόρεια. 

Η κύρια πηγή τροφοδοσίας είναι οι διηθήσεις από τους ποταµούς που γίνονται στον φρεάτιο 

ορίζοντα και από εκεί, µέσω των πλευρικών µεταβάσεων των αδροµερών περατών οριζόντων, 

καταλήγουν σε βάθος κάτω από την πεδιάδα. 

β) Καρστική υδροφορία: Αναπτύσσεται στους καρστικούς όγκους, οι οποίοι παρατηρούνται 

κυρίως δυτικά της Λάρισας. Στην περιοχή παρατηρούνται δυο ενότητες καρστικών 

σχηµατισµών που χωρίζονται από τον Πηνειό ποταµό και πρέπει να επικοινωνούν µεταξύ 

τους. Η καρστική µάζα Κουτσόχερου - Δαµασίου - Τυρνάβου, που είναι η µεγαλύτερη, και 

αυτή του Τίτανου στα νότια του Πηνειού. 

Όσον αφορά την υδροπερατότητα, η οποία αποτελεί την πλέον βασική υδρογεωλογική 

ιδιότητα των πετρωμάτων, στην περιοχή εφαρμογής μπορούν να διακριθούν οι ακόλουθοι 

υδρολιθολογικοί τύποι: 

• Υδροπερατοί σχηματισμοί: Οι υδροπερατοί σχηματισμοί μπορούν να διακριθούν σε 

δύο υποκατηγορίες, σε αυτούς που παρουσιάζουν υψηλή και σε αυτούς που 

παρουσιάζουν μέτρια έως χαμηλή υδροπερατότητα. 

•  Σχηματισμοί υψηλής υδροπερατότητας: Στους σχηματισμούς αυτούς 

περιλαμβάνονται τα ανθρακικά πετρώματα που εμφανίζονται στην ευρύτερη περιοχή 

μελέτης. Πρόκειται για τα μάρμαρα δυτικά - βορειοδυτικά της πόλης της Λάρισας, τα 

μάρμαρα Κουτσοχείρου - Τυρνάβου από όπου υδρεύεται η πόλη της Λάρισας. 

 Η υψηλή υδροπερατότητα των μαρμάρων αποδίδεται στην έντονη τεκτονική καταπόνηση και 

στην παρουσία ρωγμώσεων σε όλο το ανάπτυγμά τους, στον κατακερματισμό των 

πετρωμάτων από πυκνό δίκτυο ρωγμών και διακλάσεων διαφόρων διευθύνσεων και στην 

καρστική διεργασία που έχουν υποστεί με αποτέλεσμα την δημιουργία καρστικών εγκοίλων 

και αγωγών. Οι αμμοχαλικώδεις ορίζοντες η τιμή της υδροπερατότητας αναμένεται να είναι 

υψηλή και σε αυτούς είναι δυνατή η διαμόρφωση των πιο αξιόλογων υδροφόρων.  
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Σχήμα 4.9 : Υδατικό Διαμέρισμα 08 Θεσσαλίας : Λεκάνες απορροής και επιφανειακά υδατικά συστήματα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

` 

Λάρισα 

ΘΗΣ Χάλκης 
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Σχήμα 4.10 : Υδατικό Διαμέρισμα 08 Θεσσαλίας : Επιφανειακά ύδατα περιοχής μελέτης 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εις τον Πίνακα 4.4. δίδεται η ποιοτική κατάσταση των πλέον επιβαρυμένων επιφανειακών 

υδατικών συστημάτων. Παρατηρείται ότι το Κουσμπασανιώτικο Ρέμα 1, δηλαδή το ρέμα 28, 

είναι επίσης επιβαρυμένο, και μάλιστα χαρακτηρίζεται ως ΙΤΥΣ (Ιδιαιτέρως Τροποποιημένο 

Υδατικό Σύστημα). 

Πίνακας 4.4: Υδάτινα σώματα της περιοχής μελέτης με μεσαία έως πολύ σημαντική  ένταση 

πίεσης από διάχυτες πηγές ρύπανσης (υπέρβαση έστω μία εκ των παραμέτρων του οργανικού 

άνθρακα, του αζώτου και φωσφόρου) 

Κωδικό υδάτινου 

σώματος 
Ονομα BOD 

mg/l 

N 

mg/l 

P 

mg/l 

GR0816R000200015N  ΠΗΝΕΙΟΣ Π.5  36,50 19,07 1,53 

GR0816R000200020N  ΠΗΝΕΙΟΣ Π. 8 5,31 9,07 1,19 

GR0816R000204018H  ΚΟΥΣΜΠΑΣΑΝΙΩΤΙΚΟ Ρ. 1  6,95 9,24 1,19 

 

Στη Σχήμα 4.11 δίδονται γραφικώς οι κυριότερες σημειακές πηγές ρυπάνσεως των υδατικών 

συστημάτων της περιοχής ενδιαφέροντος. 

 

α/α Κωδικός Όνομα 

1 GR0816R000000062A 1Τ 

2 GR0816R000000064A 7Τ 

5 GR0816R000200003N  ΠΗΝΕΙΟΣ Π.2 

6 GR0816R000200004N  ΠΗΝΕΙΟΣ Π.3 

7 GR0816R000200005N ΠΗΝΕΙΟΣ Π.4 

8 GR0816R000200015N ΠΗΝΕΙΟΣ Π.5 

9 GR0816R000200016A ΠΗΝΕΙΟΣ Π.6 

10 GR0816R000200017H ΠΗΝΕΙΟΣ Π.7 

11 GR0816R000200020N ΠΗΝΕΙΟΣ Π.8 

12 GR0816R000200021N ΠΗΝΕΙΟΣ Π.9 

13 GR0816R000200022N ΠΗΝΕΙΟΣ Π.10 

18 GR0816R000201002N ΠΗΝΕΙΟΣ Π.1 

28 GR0816R000204018H Κουσμπασανιώτικο 1 

29 GR0816R000204019N Κουσμπασανιώτικο 2 

ΘΗΣ Χάλκης 
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Σχήμα 4.11: Σημειακές πηγές ρυπάνσεως επιφανειακών υδάτων περιοχής μελέτης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι θα γίνεται πολύ καλή παρακολούθηση και επεξεργασία των 

ομβρίων και λοιπών καθαρών υγρών αποβλήτων του σταθμού τα οποία θα απορρίπτονται στο 

ρέμα Κουσμπασανιώτη ώστε να μην υπάρχει περαιτέρω επιβάρυνση της ποιότητας των 

υδάτων του ρέματος..  

 

 

  

Δήμος Λαρισαίων 

ΘΗΣ Χάλκης 
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4.4.2 Υπόγεια Υδατικά Συστήματα (ΥΣΣ) 

4.4.2.1 Γενικά 

Στον Πίνακα 4.4. δίδονται τα ΥΣΣ στην περιοχή μελέτης με τους κωδικού τους. 

Πίνακας 4.5 : Υπόγεια Υδατικά Συστήματα στο ΥΔ 08 στην περιοχή της μελέτης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

GR0800030  Σύστημα πεδιάδας Νοτιοδυτικής 

Θεσσαλίας 

GR0800130  Σύστημα Ταουσάνης-Καλού Νερού 

GR0800070  Σύστημα Δαμασίου-Τιτάνου GR0800140  Σύστημα Αλμυρού 

GR0800080  Σύστημα Φυλλήϊου-Ορφανών GR0800180  Σύστημα Ναρθακίου-Βρυσίων 

GR0800090  Λοφώδες σύστημα Αλμυρού-Βελεστίνου GR0800220  Σύστημα κώνου Τιταρήσιου 

GR0800110  Σύστημα Λάρισας-Κάρλας GR0800260  Σύστημα υδροφοριών Μακρυχωρίου-Συκουρίου 

GR0800120  Σύστημα Κάτω Ολύμπου-Όσσας   

` 

Λάρισα 

ΘΗΣ Χάλκης 
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Τα ΥΥΣ ενδιαφέροντος είναι  

1. GR0800110  Σύστημα Λάρισας-Κάρλας 

2. GR0800130  Σύστημα Ταουσάνης-Καλού Νερού 

3. GR0800220  Σύστημα κώνου Τιταρήσιου 

Εις το πρώτο ΥΥΣ ευρίσκεται ο ΘΗΣ Χάλκης του οποίου το καθαρά μέρος της απορροής των 

ομβρίων υδάτων καθώς και των καθαρών υγρών αποβλήτων θα απορρίπτεται στο Ρέμα 

Κουμπανασιώτη το οποίο απέχει μόλις 400 μέτρα από το γήπεδο του σταθμού. 

Όπως παρατηρείται στο σχέδιο του Πίνακα 4.4 το ρέμα αυτό εισέρχεται εις το τρίτο ΥΥΣ όπου 

και εκβάλει στον ποταμό Πηνειό όστις διέρχεται βορείως της Λάρισας. Επομένως και αυτό το 

ΥΥΣ έχει ενδιαφέρον διότι δεν πρέπει να επιβαρύνεται με τα ύδατα του πρώτου ΥΥΣ. 

Τέλος το δεύτερο ΥΥΣ έχει επίσης ενδιαφέρον διότι καθορίζει την ρέουσα ποσότητα και 

ποιότητα του ρέματος Κουσμπανασιώτη και επομένως προκειμένου να αποφεύγονται 

παρανοήσεις ως προς τις αιτίες της υποβαθμίσεως της ποιότητας του εν λόγω ρέματος, θα 

πρέπει αυτή να παρακολουθείται στενά από τον ΘΗΣ Χάλκης. 

4.4.2.2 Γεωτρήσεις και απολήψεις υδάτων από τα ΥΥΣ 

Οι Γεωτρήσεις ΔΕΥΑΛ (Δημοτική Επιχείριση Ϋδρευσης Αποχέτευσης) στην περιοχή της 

Λάρισας δίδονται στην εικόνα που ακολουθεί. Οι γεωτρήσεις αυτές έχουν αποκλειστικό σκοπό 

την παραγωγή πόσιμου νερού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ydor.edeya.gr/labcheck/view?org_id=2
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Η ανωτέρω θέαση των σημείων υδροληψίας στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας η 

πλειοψηφία των οποίων καλύπτουν αρδευτικές ανάγκες της περιοχής δίδονται στον σύνδεσμο 

http://lmt.ypeka.gr/public_view.html.  

Ως αποτέλεσμα του μεγάλου αριθμού γεωτρήσεων στην περιοχή τα τρία βασικά ΥΥΣ του 

Πίνακα 4.4. εμφανίζουν ελλειμματικό ισοζύγιο νερού. Δια τούτο αποφασίστηκε ότι την 

κάλυψη των αναγκών υδρεύσεως του σταθμού θα γίνει από την ΔΕΥΑΛ η οποία διαθέτει 

γεωτρήσεις σε ημιορεινές περιοχές πλεονασματικού υδατικού ισοζυγίου δυτικά της Λάρισας.  

4.4.2.3 Ποιότητα νερού γεωτρήσεων ΔΕΥΑΛ 

Εις τον πίνακα που ακολουθεί δίδονται οι μετρήσεις αγωγιμότητας του νερού γεωτρήσεων της 

ΔΕΥΑΛ όπως δημοσιεύονται εις τον ανωτέρω ιστότοπο. Από τον πίνακα αυτόν διαπιστώνεται 

ότι η μέση αγωγιμότητα του νερού γεωτρήσεων της ΔΕΥΑΛ είναι της τάξως των 500 μS/cm 

Θέση γεωτρήσεως ΔΕΥΕΛ 
Αγωγιμότητα 

(μS/cm) 

Γιαννούλη υδατόπυργος  375 

Δεξαμενή Βύρωνα 503 

Τερψιθέα 509 

Ραχούλα 532 

Ελευθερές 534 

Κοιλάδα 529 

Νίκαια 511 

Γυμνάσιο Νικαίας 513 

Δεξαμενές Αγίας Παρασκευής 499 

Μέσος όρος 500,5 

 

 

Τυπικές προδιαγραφές ποιότητας του νερού γεωτρήσεων το οποίο προορίζεται για πόσιμο 

νερό δίδονται στην ΚΥΑ Αριθμ. Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322, ΦΕΚ 3282Β, Σεπτέμβριος 2017  

«Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 

98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως 

τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015)». 

Ενδεικτικές αναλύσεις νερού γεωτρήσεων της ΔΕΥΑΛ δίδονται στον Πίνακα 4.6, Οι 

αναλύσεις αυτές είναι εντός των ορίων της ανωτέρω ΚΥΑ και μάλιστα κατά πολύ χαμηλότερες 

αυτών. Συνεπώς η ποιότητα του νερού υδρεύσεως της ΔΕΥΑΛ είναι εξαιρετική και επιτρέπει 

τον απιονισμό αυτού χωρίς τα υγρά απόβλητα του απιονισμού να καθίστανται υπερβολικά 

αγώγιμα λόγω υψηλών συγκεντρώσεως αλάτων.  

 

 

 

http://lmt.ypeka.gr/public_view.html
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Πίνακας 4.6 : Ενδεικτικές αναλύσεις νερού δύο γεωτρήσεων της ΔΕΥΑΛ 

 Θέση Γιαννούλη Θέση Κοιλάδα Παραμετρική τιμή Ημερομηνία 

Χρώμα 
Αποδεκτή + Άνευ 
ασυνήθους 
μεταβολής 2 

Αποδεκτή + Άνευ 
ασυνήθους 
μεταβολής 2 

Αποδεκτή στους καταναλωτές και 
άνευ ασυνήθους μεταβολής 

22/3/2019 

Θολότητα  0.37 NTU  0.31 NTU 
Αποδεκτή στους καταναλωτές και 
άνευ ασυνήθους μεταβολής 

22/3/2019 

Γεύση 
Αποδεκτή + Άνευ 
ασυνήθους μεταβολής 

Αποδεκτή + Άνευ 
ασυνήθους 
μεταβολής 

Αποδεκτή στους καταναλωτές και 
άνευ ασυνήθους μεταβολής 

22/3/2019 

Οσμή 
Αποδεκτή + Άνευ 
ασυνήθους μεταβολής 

Αποδεκτή + Άνευ 
ασυνήθους 
μεταβολής 

Αποδεκτή στους καταναλωτές και 
άνευ ασυνήθους μεταβολής 

22/3/2019 

pH 7.9 pH  ≥6.5 και ≤9.5 22/3/2019 

Αγωγιμότητα 375 μS/cm at 20°C 529 2500 μS/cm at 20°C 22/3/2019 

Υπολειμματικό 
χλώριο 

0.2  
 

22/3/2019 

Κολοβακτηριοειδή 0 cfu/100mL  0 cfu/100mL 22/3/2019 

Αριθμός αποικιών 
σε 22°C 

Άνευ ασυνήθους 
μεταβολής 5 cfu/mL 

 Άνευ ασυνήθους μεταβολής 22/3/2019 

Χλωριούχα άλατα 6.8 mg/L 18 250 mg/L 22/3/2019 

Clostridium 
Perfringens 

0 cfu/100mL 
 

0 cfu/100mL 22/3/2019 

Μαγγάνιο Δεν ανιχνεύθηκε  50 μg/L 22/3/2019 

Οξειδωσιμότητα 0.63 mg/L  5 mg/L 12/10/2017 

Θειικά άλατα 11 mg/L  250 mg/L 22/3/2019 

Νάτριο 55 mg/L 39 200 mg/L 22/3/2019 

Ολικός οργανικός 
άνθρακας (TOC) 

0.96 mg/L 
0,78 

Άνευ ασυνήθους μεταβολής 22/3/2019 

Αργίλιο 6.7 μg/L  200 μg/L 12/10/2017 

Σίδηρος 21 μg/L  200 μg/L 22/3/2019 

Αμμώνιο Δεν ανιχνεύθηκε  0.5 mg/L 22/3/2019 

 

Συγκεκριμένα με μία αρχική αγωγιμότητα 550 μS/cm και με ένα συντελεστή συγκεντρώσεως 

ΣΣ  = 2,5 τότε η τελική αγωγιμότητα του αλμόλοιπου νερού του απιονισμού θα ανέλθε στα 2,5 

x 550 = 1,375 μS/cm, ήτοι είναι πολύ μικρότερη από το όριο των 2.500 μS/cm  της ανωτέρω 

ΚΥΑ. 

Επίσης και οι συγκεντρώσεις των επιμέρων αλάτων εις το αλμόλοιπο του απιονισμού θα 

παλλαπλασιάζονται επίσης με τον συντελεστή συντελεστή συγκεντρώσεως και πάλι θα 

ευρίσκονται εντός των ορίων της ανωτέρω ΚΥΑ. 

Τέλος στο Σχήμα 12 δίδεται η χημική κατάσταση των υπογείων υδατικών συστημάτων του 

ΥΔ Θεσσαλίας. Παρατηρείται ότι η θέση του ΘΗΣ Χάλκης ευρίσκεται υπεράνω του ΥΥΣ 

Λάρισας-Κάρλας η οποία χαρακτηρίζεται ως καλή. 
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Σχήμα 4.12: Χημική κατάσταση υπόγειων υδατικών συστημάτων ΥΔ Θεσσαλίας 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΗΣ Χάλκης Πηνειός  

Δήμος 
Λαρισαίων 
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4.4.3 Γενικότερες παρατηρήσεις και συμπεράσματα επί του Διαχειριστικού Σχεδίου 

• Οι απαιτήσεις υδρεύσεως του ΘΗΣ Χάλκης είναι γενικώς περιορισμένες και 

εκτιμώνται σε 72.000 m3 ετησίως,  

• Το υδρολογικό ισοζύγιο του ΥΔ 08 Θεσσαλίας είναι γενικώς ελλειμματικό εις την 

περιοχή του Κάμπου εις την οποία γίνεται υπεράντληση αρδευτικού νερού και 

πλεονασματικό εις τις ορεινότερες περιοχές. Η ευρύτερη περιοχή του ΘΗΣ Χάλκης, 

μεταξύ Νικαίας και Χάλκης είναι ελλειμματική  

• Εις τις περιοχές του Κάμπου η ζήτηση καλύπτεται μέσω αντλήσεων από υπόγεια 

ύδατα, η κάλυψη δε αυτή δεν γίνεται με αειφορικό τρόπο (βλ. προηγούμενη ενότητα) 

με αποτέλεσμα την υπερετήσια πτώση στάθμης των υπόγειων υδροφορέων.  

• Για την άρση των προβλημάτων αυτών, θα πρέπει να εξεταστούν και να συζητηθούν 

διαχειριστικές λύσεις σε πολλαπλά επίπεδα: διαχείριση της ζήτησης με σκοπό την 

εξοικονόμηση νερού, συνδυασμένη χρήση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, 

αξιοποίηση του πλεονασματικού επιφανειακού δυναμικού με παράλληλη τήρηση των 

περιβαλλοντικών στόχων που τίθενται για τα υδάτινα σώματα του ΥΔ. 

• Δια του ανωτέρω λόγους, η ύδρευση του σταθμού θα γίνεται μέσω του δικτύου 

υδρεύσεως της ΔΕΥΑΛ και δευτερευόντως και για λόγους εφεδρείας από τοπική 

γεώτρηση. 

• Η χημικής ρυπάνσεως τα Υπόγεια Υδατικά Συστήματα της περιοχής και ειδικότερα 

του υποκείμενου ΥΥΣ του σταθμού GR0800130  «Σύστημα Ταουσάνης-Καλού 

Νερού»  είναι κακή, λόγω κυρίως νιτρορύπανσης από τα γεωργικά λιπάσματα. 

• Τα υγρά απόβλητα του σταθμού τα οποία ικανοποιούν τις προδιαγραφές της 

Αποφάσεως Αριθμ. οικ.145116, ΦΕΚ 254Β της 8ης Μαρτίου 2011 με τίτλο  

«Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση 

επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις», χαρακτηρίζονται από 

χαμηλές συγκεντρώσεις νιτρικών αλάτων και επομένως η διάθεση αυτών εις το ρέμα 

Κουσμπανασιώτη δεν θα επιβαρύνει περαιτέρω την ποιοτική κατάσταση αυτού του 

ΥΥΣ  

4.5 Προστατευόμενες περιοχές 

4.5.1 Γενικά στοιχεία 

Το βασικό θεσμικό πλαίσιο από το οποίο υπαγορεύονται οι αρχές προστασίας των βιοτόπων 

καθώς και των ειδών πανίδας, περιλαμβάνει τη Σύμβαση Ramsar για τους υγρότοπους 

διεθνούς σημασίας, τις Συμβάσεις της Βόννης και της Βέρνης για τη Διατήρηση των 

Αποδημητικών Πτηνών και τη Διατήρηση της Άγριας Ζωής και του Φυσικού Περιβάλλοντος 

της Ευρώπης αντίστοιχα, την Οδηγία 2009/147/ΕΚ (αντικατέστησε την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ) 

για τη διατήρηση όλων των ειδών πτηνών που ζουν εκ φύσεως σε άγρια κατάσταση, την 

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για την προστασία τηςβιολογικής ποικιλομορφίας μέσω της διατήρησης 

των φυσικών οικοτόπων και της άγριας χλωρίδας και πανίδας και τον Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160Α, 

18/10/86) όπως ισχύει, για την προστασία του περιβάλλοντος.  
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4.5.1.1 Σύμβαση Ramsar 

Πρόκειται για τη «Συμφωνία επί των Διεθνούς Ενδιαφέροντος Υγροτόπων» που υπογράφτηκε 

το 1971, στο Ramsar του Ιράν και κυρώθηκε από την Ελλάδα το 1974 (με το Ν.Δ. 191/1974 – 

ΦΕΚ 350/ΤΑ /20-11-1974), σύμφωνα με την οποία εκτός των άλλων υποχρεώσεων θα πρέπει 

το ελληνικό κράτος να ευνοήσει τη διατήρηση των υγροτόπων και των υδρόβιων πτηνών με 

την δημιουργία ζωνών ειδικής προστασίας εντός των υγροτόπων. 

4.5.1.2 Συμβάσεις Βόννης και Βέρνης 

Η σύμβαση της Βόννης αναφέρεται στη Διατήρηση των Αποδημητικών Πτηνών κυρώθηκε 

από την Ελλάδα με το Ν. 2719/99 (ΦΕΚ 106/Α/99). Η σύμβαση της Βέρνης, για την τήρηση 

της οποίας έχουν ληφθεί κάποια μέτρα, αναφέρεται στη «Διατήρηση της Άγριας Ζωής και του 

Φυσικού Περιβάλλοντος της Ευρώπης» και κυρώθηκε από την Ελλάδα το 1983 (Ν.1335 ΦΕΚ 

32/ΤΑ/14-3-1983). 

4.5.1.3 Οδηγία 2009/147/ΕΚ 

Η Οδηγία αυτή αντικατέστησε την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ και αφορά «στη διατήρηση όλων των 

ειδών πτηνών που ζουν εκ φύσεως σε άγρια κατάσταση στο Ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών 

μελών». Η Οδηγία 2009/147/ΕΚ προβλέπει τη λήψη διαφόρων μέτρων για την προστασία – 

διατήρηση και την ορθολογική διαχείριση των άγριων πτηνών που απαντούν στην Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα, με την κατάταξή τους σε τρεις (3) βασικές κατηγορίες: είδη σπάνια, απειλούμενα 

με εξαφάνιση ή ιδιαίτερα ευαίσθητα στις ανθρώπινες επεμβάσεις, είδη που μπορούν να 

ανεχθούν κάποιο βαθμό ελεγχόμενης εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένου και του 

κυνηγιού και είδη που έχουν διαφορετικές δυνατότητες και ικανότητες επιβίωσης στα διάφορα 

κράτη της Κοινότητας και χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για το είδος της οποιασδήποτε 

εκμετάλλευσης ή διαχείρισής τους. 

4.5.1.4 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ 

Βασικός στόχος της Οδηγίας 92/43 (αρθρ. 2) είναι «..η προστασία της βιολογικής 

ποικιλομορφίας μέσω της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας 

χλωρίδας και πανίδας στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών μελών...». Βασικό όργανο για την 

επίτευξη του παραπάνω σκοπού αποτελεί η δημιουργία ενός διεθνούς δικτύου 

προστατευομένων περιοχών γνωστού ως «Φύση 2000» (Natura 2000). Η Οδηγία 

τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2006/105/ΕΚ της 20ης Νοεμβρίου 2006. Σε αυτές 

συμπεριλαμβάνονται και σημαντικές περιοχές για την ορνιθοπανίδα (SPA) με βάση την 

Οδηγία 79/409/ΕΟΚ, όπως αντικαταστάθηκε από την Οδηγία 2009/147/ΕΚ. 

4.5.2 Προστατευόμενες – Οικολογικά ευαίσθητες περιοχές - Δίκτυο NATURA 2000 

Πλησίον της περιοχής ενδιαφέροντος ευρίσκεται η εξής ζώνη του Δικτύου NATURA 2000:  

• GR1420011 (ΖΕΠ): «Περιοχή Θεσσαλικού Κάμπου»  (Βλέπε Σχήματα 2.1, 2.2 και  4.13)  

Ενώ γειτνιάζουν οι ακόλουθες ζώνες : 

• GR1420009 (ΖΕΠ): «Στενά Καλαμακίου και όρη Ζάρκου» 

• GR1420010 (ΕΖΔ): «Στενά Καλαμακίου». 

• GR1420013 (ΖΕΠ): «Περιοχή Τυρνάβου». 
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Σχήμα 4.13: Ειδική ζώνη προστασίας NATURA με τίτλο : «Περιοχή Θεσσαλικού Κάμπου» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιοχή: 

 

 «Θεσσαλικός Κάμπος» (GR062) 

Συντεταγμένες: 39 o 28' B 22 o 25' A 

Υψόμετρο: 70-729 μέτρα 

Εμβαδόν: 1.800.000 στρ. 

Κριτήρια ένταξης: A1, A4ii, B1iii, B2, B3, C1, C2, C6 

Περιγραφή: 

 

Ο μεγαλύτερος κάμπος της Ελλάδας. Η περιοχή αποτελείται κυρίως από 

γεωργικές εκτάσεις και χωριά, συμπεριλαμβανομένων και των καλυμμένων με 

φρύγανα λόφων 

Ενδιαιτήματα: 

 

Τεχνητά τοπία (95%: Καλλιεργήσιμη γη, Άλλες αστικές και βιομηχανικές 

περιοχές, Πολυετείς καλλιέργειες, δενδροκαλλιέργειες), Θαμνώνες (5%: 

Σκληρόφυλλοι θάμνοι, γκαρίγκ και μακί) 

Χρήσεις γης: αγροτικές χρήσεις (95%), αστικές/βιομηχανικές/μεταφορές (5%), διαχείριση 

νερών (συμπεριλαμβάνει διαχείριση λεκάνης απορροής) (95%) 

Είδη πουλιών Περίοδος 

κατά την 

οποία 

πληρούνται 

τα κριτήρια 

ένταξης 

Ετος Ελαχ. 

πληθυσμός 

Μεγ. 

πληθυσμός 

Ποιότητα 

δεδομένων 

Κριτήρια 

ένταξης 

Δήμος Λαρισαίων 

ΘΗΣ Χάλκης 
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Tyto alba  

Τυτώ 

επιδημητικό 1996 Σύνηθες άγνωστη B2 

Otus scops 

Γκιώνης 

αναπαράγεται 1996 Σύνηθες άγνωστη B2 

Athene noctua 

Κουκουβάγια 

Επιδημητικό 1996 Κοινό άγνωστη B2 

Accipiter brevipes 

Σαΐνι 

αναπαράγεται 1996 Σύνηθες άγνωστη B2 

Falco naumanni 

Κιρκινέζι 

αναπαράγεται 1995 2342 2342 Καλή A1, A4ii, 

B1iii, B2, 

C1, C2, C6 

Ciconia ciconia 

Πελαργός 

αναπαράγεται 1996 Κοινό άγνωστη B2, C6 

Lanius minor 

Γαϊδουροκεφαλάς 

αναπαράγεται 1996 Σύνηθες άγνωστη B2, C6 

Corvus monedula 

Κάργια 

αναπαράγεται 1996 Σε αφθονία άγνωστη B3 

Hippolais pallida 

Ωχροστριτσίδα 

αναπαράγεται 1996 Σε αφθονία άγνωστη B2 

Calandrella 

brachydactyla  

Μικρογαλιάντρα 

επιδημητικό 1996 Σε αφθονία άγνωστη B2 

Galerida cristata 

Κατσουλιέρης 

επιδημητικό 1996 Σε αφθονία άγνωστη B2, C6 

Emberiza 

melanocephala  

Αμπελουργός 

επιδημητικό 1996 Σε αφθονία άγνωστη B2 

Miliaria calandra 

Τσιφτάς 

επιδημητικό 1996 Σε αφθονία άγνωστη B2 

Απειλές Εγκατάλειψη/μείωση της διαχείρισης της γης (μέτρια), αγροτική εντατικοποίηση 

(υψηλή), κατασκευή τάφρων/φραγμάτων (άγνωστη), βιομηχανική αστική ανάπτυξη 

(άγνωστη), άλλη (μέτρια), μη αειφορική εκμετάλλευση (άγνωστη). 

  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

A. Περιοχές με παγκόσμια σημασία 

A1. Παγκοσμίως 

απειλούμενα είδη 

 

Η περιοχή τακτικά συντηρεί σημαντικούς αριθμούς από ένα   παγκοσμίως 

απειλούμενο είδος, ή άλλο είδος χρήζον προστασίας σε παγκόσμιο επίπεδο 

Α4. Συγκεντρώσεις (ii) Η περιοχή είναι γνωστό, ή θεωρείται ότι συντηρεί σε τακτική βάση 

περισσότερο από το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού ενός θαλασσοπουλιού 

ή εδαφόβιου είδους. 
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Β. Περιοχές με Ευρωπαϊκή σημασία 

Β1. Συγκεντρώσεις (iii) Η περιοχή είναι γνωστό, ή θεωρείται ότι συντηρεί περισσότερο από το 

1%ενός flyway ή άλλου ξεχωριστού πληθυσμού ενός άλλου αγελαίου 

είδους. 

B2. Είδη με δυσμενές 

καθεστώς διατήρησης 

στην Ευρώπη (SPEC 1, 2 

και 3) 

Η περιοχή είναι μια από τις «n» σημαντικότερες στην χώρα για ένα είδος 

με δυσμενές καθεστώς διατήρησης στην Ευρώπη (SPEC 1, 2 και 3), για το 

οποίο η προσέγγιση με βάση τις περιοχές θεωρείται κατάλληλη 

B3. Είδη με ευνοϊκό 

καθεστώς διατήρησης, 

αλλά συγκεντρωμένα 

στην Ευρώπη (SPEC 4) 

Η περιοχή είναι μια από τις «n» σημαντικότερες στην χώρα για ένα είδος 

με ευνοϊκό καθεστώς διατήρησης στην Ευρώπη (SPEC 4), για το οποίο η 

προσέγγιση με βάση τις περιοχές θεωρείται κατάλληλη. 

C. Περιοχές με σημασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Για είδη ή υποείδη του 

Παραρτήματος Ι της 

Κοινοτικής Οδηγίας για 

τα Πουλιά 

C1. Η περιοχή τακτικά συντηρεί σημαντικούς αριθμούς από ένα 

παγκοσμίως απειλούμενο είδος, ή άλλο είδος χρήζον προστασίας σε 

παγκόσμιο επίπεδο. 

 C2. Η περιοχή είναι γνωστό ότι συντηρεί τουλάχιστον το 1% ενός flyway 

ή συνόλου πληθυσμού στην Ε.Ε. από ένα απειλούμενο είδος. 

 C6. Η περιοχή είναι μία από τις 5 πιο σημαντικές σε μία Ευρωπαϊκή 

περιφέρεια, για ένα είδος ή υποείδος που θεωρείται απειλούμενο στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

4.6 Χλωρίδα  

4.6.1 Κύριες κατηγορίες βλάστησης – Οικοσυστήματα 

Ο Ντάφης (1973) στην «Ταξινόμηση της Δασικής Βλαστήσεως της Ελλάδος» βασιζόμενος 

κυρίως στο σύστημα του Braun-Blanquet και ακολουθώντας βασικά τη διάρθρωση της 

βλαστήσεως της ΝΑ Ευρώπης του Horvat (1962) και των Horvat et al. (1974), με μικρές μόνο 

αποκλίσεις, διακρίνει τις ακόλουθες ζώνες βλάστησης: 

Α. Η ευμεσογειακή ζώνη βλάστησης ή ζώνη αριάς (Quercetalia ilicis): Εμφανίζεται στις 

παραλιακές, λοφώδεις και υποορεινές περιοχές, κατά μήκος των ακτών της Δ, ΝΑ και Α 

Ελλάδας, στη χερσόνησο της Χαλκιδικής και διάσπαρτα στις ακτές της Μακεδονίας και 

Θράκης. 

Β. Η παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης ή ζώνη της χνοώδους δρυός (Quercetalia pubescentis): 

Είναι συνέχεια της προηγούμενης ζώνης τόσο καθ’ ύψος, όσο και προς το εσωτερικό της χώρας 

και αναπτύσσεται σε λοφώδεις και ημιορεινές περιοχές. 

Γ. Η ζώνη δασών οξιάς, οξιάς - ελάτης και ορεινών παραμεσογειακών κωνοφόρων (Fagetalia): 

Αναπτύσσεται στις ορεινές και υποαλπικές περιοχές της χώρας, σχηματίζοντας στις 

περισσότερες περιπτώσεις τα δασοόρια των ψηλότερων βουνών, μέχρι 1900 m υψόμετρο. 

Δ. Η ζώνη των ψυχρόβιων κωνοφόρων (Vaccinio- Picetalia): Εμφανίζεται στις ορεινές και 

υποαλπικές περιοχές των υψηλών βουνών της Βόρειας Ελλάδας (Όλυμπος, Πιερία, Βόρεια 

Πίνδος, Λαϊλιάς, Ροδόπη) 
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Ε. Η εξωδασική ζώνη υψηλών ορέων (Astragalo-Acantholimonetalia): Αποτελείται από ποώδη 

και θαμνώδη βλάστηση και απλώνεται από τα όρια του δάσους μέχρι τις ψηλότερες κορυφές 

των Ελληνικών βουνών. Η ζώνη αυτή αποτελεί τα «ορεινά θερινά βοσκοτόπια» και 

χρησιμοποιείται από τα παλιά χρόνια κατά την θερινή περίοδο από τη νομαδική κτηνοτροφία. 

Η ζώνη βλάστησης που απαντάται στην περιοχή μελέτης, όπως ορίζεται από τον Σ. Ντάφη 

είναι η Παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης (Quercetalia pubescentis) (λοφώδης, υποορεινή) - 

Υποζώνη Ostryo-Carpinion (βλ. Σχήμα 6.2.3.1-1). 

4.6.2 Παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης (Quercetalia pubescentis) (Λοφώδης, υποορεινή) 

Η ζώνη αυτή εμφανίζεται ως συνέχεια της Ευμεσογειακής ζώνης κατακόρυφα στα όρη και 

οριζόντια στο εσωτερικό της χώρας. Συγκεκριμένα με τη βαθμιαία εγκατάλειψη, και κατά τις 

δυο διευθύνσεις, της ευμεσογειακής ζώνης βλάστησης, εμφανίζεται ή μια ιδιόρρυθμη 

μεταβατική ζώνη βλάστησης, που μοιάζει φυσιογνωμικά με τη ζώνη της αείφυλλου βλάστησης 

και διαφέρει από αυτή χλωριδικά και οικολογικά, ή μια ζώνη από ξηρόφυλλα φυλλοβόλα 

πλατύφυλλα και κυρίως από δρυοδάση. Η διάκριση μεταξύ της ευμεσογειακής και 

παραμεσογειακής ζώνης βλάστησης είναι στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα αρκετά σαφής. 

Υποζώνη Οστριάς – Γαύρου (Ostryo-Carpinion) 

Η ζώνη αυτή διαιρείται φυσιογνωμικά, οικολογικά και χλωριδικά σε δύο υποζώνες: στο 

Ostryo-Carpinion και το Quercion confertae (frainetto)-cerris, ενώ στη Νότια Ελλάδα (Κρήτη, 

Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα) ίσως είναι σκόπιμη η διάκριση και μιας τρίτης υποζώνης, 

αυτής του Quercion cocciferae. 

Η διάκριση μεταξύ της μεσογειακής και της υπομεσογειακής (Ostryo-Carpinion) ζώνης 

βλάστησης στην Κ. και Β. Ελλάδα είναι αρκετά σαφής και εύκολη. Όμως στη Ν. Ελλάδα και 

στην Κρήτη τα όρια είναι ασαφή επειδή η Quercus coccifera εμφανίζεται και στο 

Oleoceratonion δημιουργώντας έτσι έναν ξεχωριστό αυξητικό χώρο (ένωση) του Cocciferetum 

mixtum. Εδώ εμφανίζεται μια σειρά ενώσεων (αυξητικών χώρων) όπως α) το Quercetum 

cocciferae ή Cocciferetum, β) το Coccifero-Carpinetum και γ) το Carpinetum orientalis. 
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Σχήμα 4.14 : Χάρτης ζωνών δασικής βλάστησης της Ελλάδας 

Πηγή: Ντάφης, 1973 

 

 

Τα καταγραφόμενα είδη της υπομεσογειακής ζώνης είναι: 

• Phillyrea media (Φυλλίκι) 

• Quercus coccifera (Πρίνος – πουρνάρι) 

• Juniperus oxycedrus (Κέδρος) 

• Arbutus unedo (Ήμερη κουμαριά) 

• Arbutus adrachne (Αγριοκουμαριά) 

• Fraxinus ornus (Μελιός) 

• Carpinus betulus (Γαύρος) 

• Ostrya carpinifolia (Οστριά) 
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• Cornus mas (Κρανιά) 

• Palliurus australis (Παλιούρι) 

• Pistacia terebinthus (Κοκορεβυθιά) 

 

4.6.3 Χλωρίδα της περιοχής ενδιαφέροντος 

Το τοπίο της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Λάρισας, διαμορφώνεται από ένα σύνολο 

χαρακτηριστικών στοιχείων, που είναι κυρίως αποτέλεσμα της ανθρώπινης παρουσίας και 

Περιοχή Μελέτης χρήσης γης (αγροτικό τοπίο) και λιγότερο των φυσικών παραγόντων 

(τοπογραφικό ανάγλυφο, νερό, βλάστηση, ζώα). 

Στην περιοχή μελέτης, οι βιότοποι με φυσική βλάστηση που διακρίνονται, είναι οι όχθες και 

τα πρανή του Πηνειού καθώς και των αποστραγγιστικών και αρδευτικών καναλιών, που 

διατρέχουν τις καλλιεργούμενες εκτάσεις. 

Η υδρόβια βλάστηση που αναπτύσσεται στις όχθες των καναλιών χαρακτηρίζεται από 

φυτοκοινωνίες ελοφύτων (καλαμιώνες) με κυριαρχία του Phragmites australis (αγριοκάλαμο). 

Ενδιαφέρουσα είναι η πλούσια βλάστηση από λεύκες (Populus spp.), πλατάνια (Platanus 

orientalis), ιτιές (Salix spp.), βάτα (Rubus spp.), αγριοτριανταφυλλιές (Rosa canina), σπάρτα 

(Spartium junceum) και αναρριχώμενα φυτά (κισσούς κ.λπ.), που αναπτύσσεται στην 

παρόχθια ζώνη κυρίως του Πηνειού. 

Εκτός από την υδρόβια βλάστηση των καναλιών με γλυκό νερό, παρατηρούνται επίσης, 

νιτρόφυλες φυτοκοινωνίες και φυτοκοινωνίες ζιζανίων καλλιεργειών στις αγροτικές και 

κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και γενικά σε θέσεις, όπου τα εδάφη είναι πλούσια σε άζωτο, 

κυρίως λόγω της οργανικής ρύπανσης από τα αζωτούχα και φωσφορικά λιπάσματα, που 

χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Επίσης, στα κράσπεδα κατά μήκος των οδών 

αναπτύσσεται μια ζωνώδης μικρού πλάτους ποώδης βλάστηση, που συγκροτείται από ετήσια 

φυτά της κατηγορίας των νιτρόφιλων και ζιζανίων καλλιεργειών. 

Όσον αφορά τους περιβάλλοντες λόφους, η εικόνα του τοπίου δίνεται από πλήρως 

υποβαθμισμένες φυτοκοινότητες φρυγάνων, με πολύ αραιό βαθμό κάλυψης και με μειωμένη 

αισθητική αξία, οι οποίες και έχουν υποστεί μακροχρόνιες ανθρωπογενείς επεμβάσεις 

(εκχερσώσεις, πυρκαγιές, βόσκηση). Η εκτεταμένη χρήση τους ως βοσκότοποι αποτυπώνονται 

στην αλλοιωμένη σύνθεση της βλάστησης της λοφώδους ζώνης - που παλαιότερα φαίνεται ότι 

αποτελούνταν από πυκνή μακκία βλάστηση ή και δάση φυλλοβόλων δρυών - όπου σήμερα 

συμμετέχουν λίγα μόνο θαμνώδη είδη και πλήθος ποολιβαδικών φυτών. 

4.7 Πανίδα [19] 

4.7.1 Πανίδα πλην ορνιθοπανίδας 

Η περιοχή του οικοσυστήματος της λεκάνης του Πηνειού θεωρείται σαφώς υποβαθμισμένη 

από πλευράς πανίδας. Η ύπαρξη της Θεσσαλικής πεδιάδας, οι ηπιότερες κλίσεις και η 

ευκολότερη πρόσβαση έχουν ως αποτέλεσμα να αναπτύσσονται περισσότερες και εντονότερες 

ανθρώπινες δραστηριότητες και επομένως μεγαλύτερη υποβάθμιση. Εξαίρεση αποτελούν οι 

εκτάσεις που βρίσκονται σε επαφή με το υδρογραφικό δίκτυο. 
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Σχεδόν όλο το πεδινό και ημιορεινό τμήμα του συστήματος του Πηνειού καλλιεργείται από 

τον άνθρωπο. Η διαταραχή στα φυσικά οικοσυστήματα (εκχερσώσεις, πυρκαγιές, 

υπερβόσκηση) επέδρασε δυσμενώς στους πληθυσμούς των ζώων. 

Η όχληση που δημιουργούν οι καλλιεργητικές εργασίες, η ρύπανση των εδαφών από τα χημικά 

καλλιεργητικά μέσα, η καταστροφή των χώρων φωλιάσματος από τη διέλευση οχημάτων και 

γεωργικών μηχανημάτων, αποτελούν παράγοντες ανασταλτικούς για τη διαβίωση της πανίδας. 

Παρά ταύτα οι καλλιεργούμενες εκτάσεις φιλοξενούν αρκετά είδηπανίδας (κυρίως 

μικροπανίδας), η οποία διατρέφεται κυρίως με τα υπολείμματα και την  εντομοπανίδα των 

γεωργικών καλλιεργειών και διαβιεί και αναπαράγεται στα αυτοφυή δενδρώδη και αγροστώδη 

είδη που αναπτύσσονται στα όρια των αγρών. 

Η μικροπανίδα που αναπτύσσεται στις καλλιεργούμενες εκτάσεις, αποτελεί με τη σειρά της 

πηγή διατροφής ανώτερων στην τροφική αλυσίδα ειδών, όπως μικρά σαρκοφάγα θηλαστικά 

(π.χ. αλεπού, κουνάβι), ημερόβια και νυκτόβια αρπακτικά (βαρβακίνες, τσίφτης, κίρκοι, 

κουκουβάγιες) που διαβιούν στους περιβάλλοντες ορεινούς όγκους και στις υδατοσυλλογές 

(φυσικά ή τεχνητά οικοσυστήματα). 

Σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της μικροπανίδας, διαδραματίζει το αρδευτικό και 

αποστραγγιστικό δίκτυο. Η παρόχθια βλάστηση που αναπτύσσεται σε αυτό και το μικροκλίμα 

που δημιουργείται διαμορφώνουν μικρές νησίδες φυσικού περιβάλλοντος που εποικίζονται 

από την πανίδα. 

Τα περισσότερα αρδευτικά και αποστραγγιστικά κανάλια είναι χωμάτινα και επιτρέπουν την 

ανάπτυξη υδρόβιας βλάστησης του αυξητικού χώρου Phragmitetum από P. communis, T. 

augostifolia και συνοδά είδη. Στη βλάστηση αυτή φωλιάζουν μικρά παρυδάτια πτηνά, αμφίβια 

και ερπετά. Σε ορισμένες βαθύτερες τάφρους απαντώνται και είδη ιχθυοπανίδας. 

Η σημασία των βιοτόπων αυτών είναι μεγάλη διότι αμβλύνουν τις δυσμενείς συνθήκες του 

κάμπου και επιτρέπουν το φώλιασμα και τη διατροφή αρκετών ειδών μικροπανίδας και 

πτηνοπανίδας, ιδίως στη Θεσσαλία, όπου στις πεδινές περιοχές δεν παρεμβάλλονται 

φυτοφράκτες μεταξύ των καλλιεργειών, οι οποίες θα εξασφάλιζαν συνθήκες ενδιαίτησης της 

πανίδας. 

Για τη μικρή ποικιλότητα ειδών πανίδας σημαντικό ρόλο παίζουν και οι μονοκαλλιέργειες. Ο 

μικρός αριθμός φυτών που καλλιεργείται σήμερα στον Θεσσαλικό κάμπο συνεπάγεται την 

ανάπτυξη περιορισμένου αριθμού ειδών εντομοπανίδας, η οποία, με τη σειρά της καθορίζει 

μικρό αριθμό ανώτερων καταναλωτών (αμφίβια, πτηνά κ.λπ.). 

Η πανίδα των ερπετών της περιοχής είναι η τυπική της Κεντρικής Ελλάδας με κοινά είδη που 

συναντώνται σε ικανούς αριθμούς.  

 

4.7.2 Ορνιθοπανίδα 

Τα είδη ορνιθοπανίδας που αναφέρονται ως είδη χαρακτηρισμού της ΖΕΠ GR1420011 και τα 

οποία περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Δ της ΚΥΑ Η.Π. 8353/276/Ε103/2012 

(ΦΕΚ415/Β/23.02.2012) είναι: 

• Falco naumanni (Κιρκινέζι) 

• Buteo rufinus (Αετογερακίνα) 



         ΤεχνοΜετρική  ΘΗΣ Χάλκης : Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

 - 154 - Ιανουάριος  2020 

 

Είδη προτεραιότητας για την περιοχή αποτελούν και τα Nycticorax nycticorax, Egretta alba, 

Ardea cinerea, Ciconia ciconia, Burhinus oedicnemus, Bubo bubo, Merops apiaster, Coracias 

garrulus, Melanocorypha calandra καθώς και τα διαχειμάζοντα είδη Falco columbarius και Otis 

tarda. 

4.7.2.1 Falco naumanni (Κιρκινέζι) 

Το Κιρκινέζι έχει χαρακτηριστεί: 

• ως Μειωμένου Ενδιαφέροντος στη Κόκκινη Λίστα της IUCN, 

• ως Τρωτό στο Κόκκινο Βιβλίο για τα Ζώα της Ελλάδας 

και περιλαμβάνεται: 

• στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας για τα Πουλιά και προστατεύεται σε Ευρωπαϊκό 

επίπεδο, 

• στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης, 

• στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βόννης, 

• στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης CITES, για την εμπορία των άγριων ειδών. 

Σύμφωνα με το BirdLife International, το 2000 ο αναπαραγόμενος ευρωπαϊκός πληθυσμός 

εκτιμήθηκε στα 16.500 – 20.500 ζευγάρια, με βασικότερους τους πληθυσμούς: 

• της Ισπανίας, με 12.000 ζευγάρια, 

• της Ελλάδας, με 3.000 ζευγάρια, 

• της Ιταλίας, με 2.150 ζευγάρια, 

• της Τουρκίας, 1.500-3.500 ζευγάρια 

• και του Μαρόκου, με 1.000 ζευγάρια. 

Σήμερα, στην Ελλάδα υπάρχουν 140 αποικίες (2.600 – 3.300 ζ.) με αρνητικές τάσεις. Από 

αυτές, το 75% του συνόλου απαντάται στον Θεσσαλικό Κάμπο (2.100 – 2.500 ζ. σε 107 

αποικίες). 

Το Κιρκινέζι είναι μεταναστευτικό είδος και φτάνει στις περιοχές του Θεσσαλικού κάμπου, 

όπου θα φωλιάσει, νωρίς την άνοιξη. Επιλέγει να φωλιάσει κοντά σε άλλα ζευγάρια του είδους 

του δημιουργώντας έτσι αποικίες που συνήθως αποτελούνται από 15 - 25 ζευγάρια. Το 

χειμώνα είναι απίθανο να το δούμε στη χώρα μας, εκτός από εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις. 

Η μεγάλη πλειοψηφία συγκεντρώνεται στα χωριά, όπου φωλιάζουν σε παλιά σπίτια ή 

αποθήκες. Στη Θεσσαλία έχουν εντοπιστεί να φωλιάζουν σε περιστερώνα, μαζί με δεκάδες 

περιστέρια. 

Το Κιρκινέζι προτιμά τις ανοιχτές εκτάσεις με χαμηλή βλάστηση και χέρσα εδάφη καθώς και 

λιβάδια και κυνηγά σχεδόν αποκλειστικά σε αγροτικές περιοχές με ξηρικές καλλιέργειες και 

έντομα. 

Σύμφωνα με την αναφορά των αποτελεσμάτων της απογραφής του Κιρκινεζιού (Falco 

naumanni) στον Θεσσαλικό Κάμπο που έχει διεξαχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE 

Nature «Διατήρηση και διαχείριση του Κιρκινεζιού (Falco naumanni) σε τρεις Ζώνες Ειδικής 

Προστασίας (ΖΕΠ) της Ελλάδας» με κωδικό LIFE11 NAT/GR/001011 με στόχο την εκτίμηση 
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του συνολικού αναπαραγόμενου πληθυσμού και την κατανομή του Κιρκινεζιού στον 

Θεσσαλικό Κάμπο με βάση την απογραφή και την ανάλυση των δεδομένων, διαπιστώθηκε η 

μεταβολή του αναπαραγόμενου πληθυσμού από το κεντρικό τμήμα του Θεσσαλικού Κάμπου 

προς τις περιφερειακές περιοχές. Οι κύριες περιοχές αναπαραγωγής του είδους πλέον 

βρίσκονται στο βόρειο, βορειοανατολικό και ανατολικό τμήμα του Θεσσαλικού Κάμπου 

καθώς και σε μεμονωμένους πυρήνες στα νότια, νοτιοανατολικά και δυτικά του κάμπου. 

Η τρωτότητα του τόπου έγκειται στην εντατικοποίηση της γεωργίας και κυρίως στη μετατροπή 

των ξηρικών καλλιεργειών δημητριακών σε αρδευόμενες καλλιέργειες που έχει σημαντική 

επίπτωση στους πληθυσμούς του Falco naumanni. Μια ακόμα απειλή για το είδος είναι η 

μείωση των κατάλληλων τόπων φωλεασμού λόγω της αλλαγής στον τρόπο κατασκευής της 

στέγης στα σπίτια. 

4.7.2.2 Buteo rufinus 

Η Αετογερακίνα (Buteo rufinus) είναι ασιατικό και βορειοαφρικανικό είδος αρπακτικού που 

στην Ευρώπη απαντάται μόνο στη Βουλγαρία και στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε άνυδρες και 

βραχώδεις περιοχές. Είναι ένα σχετικά σπάνιο πουλί, με ελληνικό πληθυσμό περίπου 60- 100 

ζευγάρια. 

Η Αετογερακίνα απαντάται κυρίως στη Θεσσαλία, Μακεδονία, Θράκη, στα νησιά του 

Ανατολικού Αιγαίου και στη Ρόδο. Φωλιάζει πάντα σε βράχια σε δασικά ξέφωτα ή στα όρια 

δασικών συστάδων αλλά κυρίως σε ανοικτές εκτάσεις με βραχώδεις σχηματισμούς. Η  

Αετογερακίνα είναι αρπακτικό των ανοιχτών εκτάσεων με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση. 

Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδεις, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική 

βλάστηση όπου τρέφεται κυρίως με ερπετά και λιγότερο με πουλιά. 

Η καταστροφή των δασικών ξέφωτων, η εντατικοποίηση της γεωργίας και η μεταβολή των 

χρήσεων γης των χέρσων ανοιχτών εκτάσεων που αποδίδονται στη γεωργία ή την οικιστική 

ανάπτυξη είναι βασικές αιτίες υποβάθμισης του βιοτόπου τροφοληψίας της Αετογερακίνας. 

Επίσης, η μετατροπή χορτολιβαδικών εκτάσεων ή των ξηρών, χέρσων εδαφών σε αροτραίες 

καλλιέργειες αποτελεί απειλή. 
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4.8 Χρήσεις γης 

4.8.1 Χωροταξικό πλαίσιο 

Η πόλη της Λάρισας µε πληθυσµό ίσο µε 124.786 κατοίκους το 2001, δεν είναι µόνο η 

πρωτεύουσα του νοµού αλλά και ολόκληρου του Θεσσαλικού κάµπου. Αποτελεί σαφώς 

κέντρο περιφερειακού σχεδιασµού (Δ’ βαθµού), αλλά ταυτόχρονα και το µόνο κέντρο 

επιπέδου νοµού (Γ' βαθµού) µέσα στα όρια του νοµού Λάρισας. 

Η χωροταξική διάρθρωση του νοµού ολοκληρώνεται µε τα κέντρα επιπέδου επαρχίας (Β' 

βαθµού), όπως ο Τύρναβος, τα Φάρσαλα, η Ελασσόνα και η Αγιά, αντίστοιχα πρωτεύουσες 

των οµώνυµων επαρχιών που µαζί µε την επαρχία Λάρισας συγκροτούν το νοµό. 

4.8.2 Οργάνωση των υπαρχουσών χρήσεων γης 

Η Α΄ κατοικία συγκεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά εντός των σχεδίων πόλεων και των ορίων 

των οικισµών. Στις περιαστικές ζώνες των σηµαντικών οικισµών του νοµού οι περιοχές εκτός 

σχεδίου δόµησης που υπήρχαν, έχουν ήδη συµπεριληφθεί στα αντίστοιχα Γ.Π.Σ. (Γενικά 

Πολεοδοµικά Σχέδια) στα πλαίσια της Ε.Π.Α. (Επιχείρηση Πολεοδοµικής Ανασυγκρότησης, 

(Υ.Χ.Ο.Π, 1983) και έχει δροµολογηθεί η πολεοδόµησή τους, ενώ οι περιοχές µε αραιή 

δόµηση έχουν συµπεριληφθεί στις περιαστικές Z.Ο.E. (Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου), πολλές 

εκ των οποίων έχουν ήδη θεσµοθετηθεί. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ένας σηµαντικός αριθµός οικισµών του νοµού Λάρισας έχει 

δηµιουργηθεί βάσει σχεδίου από διανοµές του Υπ. Γεωργίας, η υψηλή δε παραγωγικότητα της 

γεωργικής γης που τους περιβάλλει έχει αποτρέψει την διάσπαρτη, εκτός των οικισµών, 

δόµηση (Στυλιανάκης, 2000). 

4.8.3 Βιομηχανία 

Ιδιαίτερη συγκέντρωση βιομηχανικών - βιοτεχνικών · µονάδων στο νοµό παρατηρείται στην 

ευρύτερη περιοχή του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Λάρισας. 

Πολλές µονάδες είναι εγκατεστηµένες σε πολεοδοµηµένες και κατάλληλα οργανωµένες 

βιοµηχανικές περιοχές της Ε.Τ.Β.Α. (ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας), καθώς και σε περιοχές που βρίσκονται 

στις παρυφές των πόλεων ή κωµοπόλεων και έχουν χαρακτηριστεί ως βιοµηχανικές, 

βιοτεχνικές, χονδρεµπορίου, κλπ., στα πλαίσια του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου. 

Συγκεκριµένα τέτοιες µονάδες συγκεντρώνονται στους οδικούς άξονες Λάρισας-Τεµπών 

(ΠΑΘΕ), όπου υπάρχει η ΒΙ.ΠΕ. (εκτός Ζ.Ο.Ε.), Λάρισας-Συκουρίου, όπου βρίσκεται και 

καθορισµένη βιοµηχανική ζώνη εντός Γ.Π.Σ., Λάρισας-Βόλου (Π.Ε.Ο), όπου βρίσκεται 

καθορισµένη βιοµηχανική ζώνη εντός Γ.Π.Σ., Λάρισας-Νίκαιας και Λάρισας-Τυρνάβου µε 

µεγάλη συγκέντρωση γύρω από τον οικισµό Γιάννουλη.  

Μικρότερη συγκέντρωση µονάδων µεταποίησης υπάρχει κατά µήκος του περιφερειακού 

δρόµου νοτιοδυτικά της πόλης, κατά µήκος των οδικών αξόνων Λάρισας-Τρικάλων, Λάρισας-

Κοιλάδας, Λάρισας-Αγιάς, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή Φαρσάλων, Ελασσόνας και 

Αγιάς (Στυλιανάκης, 2000). 

Η υπάρχουσα ΒΙ.ΠΕ. (Βιοµηχανική Περιοχή) καταλαµβάνει συνολική έκταση ίση µε 2.500 

στρέµµατα. Έχει σήµερα πληρότητα µόνο κατά 50%. Εκτιµάται ότι η κάλυψη των αναγκών 

σε ορίζοντα δεκαετίας θα απαιτήσει επέκταση τουλάχιστον 2.000. στρεµµάτων. Αν ληφθεί δε 

υπόψη ότι το µεγαλύτερο µέρος των βιοµηχανικών µονάδων του πολεοδοµικού  

συγκροτήµατος της Λάρισας βρίσκεται εκτός οργανωµένων υποδοχέων κι ότι υπάρχει 
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προοπτική µετεγκατάστασης κάποιων από αυτές, η οργάνωση του τοµέα θα απαιτήσει 

επιπλέον έκταση 5.000 στρεµµάτων για την κάλυψη των τοπικών αναγκών µακροπρόθεσµα. 

Εξάλλου για την εξυγίανση του αστικού ιστού από οχλούσες βιοτεχνίες θα απαιτηθεί επίσης 

έκταση ΒΙΟ.ΠΑ. (Βιοτεχνικό Πάρκο), τουλάχιστον 5.000 στρεµµάτων για την κάλυψη 

σταδιακά των σηµερινών και των µελλοντικών αναγκών (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 2003). 

4.8.4 Εξόρυξη 

Σύµφωνα µε στοιχεία του 1996 στο νοµό Λάρισας υπάρχουν 6 λατοµεία εξόρυξης µαρµάρου 

µε συνολική παραγωγή ίση µε 260 tn µαρµάρου και 7 λατοµεία εξόρυξης αδρανών υλικών µε 

αντίστοιχη παραγωγή ίση µε 1.640.915 tn αδρανών υλικών. Σε ό,τι αφορά την εξόρυξη 

αδρανών, αυτή λαµβάνει χώρα στις περιοχές Κουτσοχερίου, Αγ. Γεωργίου Φαρσάλων, 

Μύρων, Αγιονερίου Ελασσόνας και Ποταµιάς (Γκόγκος κ.ά., 2001)  

Στον τοµέα των ενεργειακών ορυκτών ο νοµός διαθέτει αξιοποιήσιµα κοιτάσµατα λιγνίτη, 

ορυκτό στρατηγικής σηµασίας σε εθνικό επίπεδο, στις περιοχές Δοµένικου και Αµουρίου 

Ελασσόνας. Αντίθετα στον τοµέα των µεταλλικών ορυκτών ο νοµός Λάρισας δεν παρουσιάζει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

Όσον αφορά τα αµµοχάλικα ποταµού, σηµαντικές απολήψεις γίνονται από την κοίτη του 

Τιταρήσιου ποταµού στην περιοχή Δαµασίου και του Βούλγαρη στην περιοχή Αγιονερίου. 

Τέλος σηµαντικές αργιλοληψίες γίνονται στις περιοχές Καλοχωρίου, Ευαγγελισµού, Μύλου, 

Δρυµού, Τσαριτσάνης και Ελασσόνας (θέσεις Κάµπος και Μελούνα). Σύµφωνα µε το ΙΓ.Μ.Ε. 

(Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών) ο νοµός Λάρισας µπορεί να θεωρηθεί 

ως το κέντρο της κεραµοποιίας, η οποία υποστηρίζεται από τις αργιλοληψίες στη Δ. 

Μακεδονία και τη Θεσσαλία (Στυλιανάκης, 2000). 

4.8.5 Γεωργία 

Στο νοµό Λάρισας η γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας περιλαµβάνει κυρίως. το σύνολο 

της πεδινής έκτασης που εν γένει αρδεύεται, ορισµένες ηµιορεινές εκτάσεις µε µόνιµες 

καλλιέργειες στην επαρχία Αγιάς και την παραποτάµια ζώνη στην περιοχή Ελασσόνας. Από 

τις αρδευόµενες εκτάσεις του νοµού Λάρισας (1.070.000 στρ.), το 23,4% (250.000 στρ.) 

αρδεύεται µε συλλογικά δίκτυα, ενώ το 76,6% (820.000 στρ.) µε ιδιωτικά έργα. 

Οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις του νομού Λάρισας καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο κομμάτι 

ίσως της συνολικής έκτασης, η οποία ανέρχεται σε 2.382.289 στρέμμματα. Οι εκμεταλλεύσεις 

ανέρχονται σε 38.370 στρέμματα ενώ οι εκτάσεις σε 978.562.8 στρέμματα.  

Οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες με βάση τη βασική έρευνα 

γεωργικών εφαρμογών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων: 

Α) εκμεταλλεύσεις με αροτριαίες καλλιέργειες 

Β) εκμεταλλεύσεις με δενδρώδεις καλλιέργειες 

Γ) εκμεταλλεύσεις με αμπέλια και σταφυδάμπελα 

Δ) Λοιπές καλλιέργειες 

Οι υφιστάμενες χρήσεις γης στο Νομό Λαρίσης δίδονται στο Σχήμα 4.15 που ακολουθεί.  
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Σχήμα 4.15 : Χάρτης ζωνών δασικής βλάστησης της Ελλάδας 
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4.9 Πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή ενδιαφέροντος [22] 

4.9.1 Θεσμικό πλαίσιο 

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο 2007/60/ΕΚ αποσκοπεί στη θέσπιση για την αξιολόγηση και 

τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας με στόχο τη μείωση των αρνητικών συνεπειών : 

• στην ανθρώπινη υγεία,  

• το περιβάλλον,  

• την πολιτιστική κληρονομιά και  

• τις οικονομικές δραστηριότητες.  

Σύμφωνα με την Οδηγία τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να προβούν στις ακόλουθες δράσεις:  

➢ Προκαταρτική αξιολόγηση κινδύνου πλημμύρας για κάθε Περιοχή Λεκάνης Απορροής 

Ποταμού (ΠΛΑΠ)  

➢ Κατάρτιση χαρτών επικινδυνότητας πλημμύρας και χαρτών κινδύνων πλημμύρας   

➢ Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) σε επίπεδο 

ΠΛΑΠ  

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα οι διαδικασίας εφαρμογής της Οδηγίας για όλες της ΠΛΑΠ 

έχον  μέχρι το τέλος 2017. 

4.9.2 Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας  

➢ Καταγραφή ιστορικών και επιλογή σημαντικών ιστορικών πλημμυρών (που 

προκαλούνται από πλημμύρες υδατορευμάτων)  

➢ Προσδιορισμός Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας  

o Περιοχές όπου είναι δυνατόν να σημειωθεί πλημμύρα  

▪ Σε θέσεις προσχωματικών αποθέσεων  

▪ Σε έδαφος με κλίση < 2%  

o Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας-Γεωγραφική Τομή:  

▪ Περιοχών με δυνητικά σημαντικές συνέπειες από μελλοντικές 

πλημμύρες  

▪ Περιοχών που είναι πιθανό να σημειωθεί πλημμύρα  

➢ Πλημμύρες από ανύψωση μέσης στάθμης θάλασσας (αύξηση στάθμης > 1 m)  

o Παράκτιες αστικές περιοχές έχουν προστασία από κυματισμούς 0,8-1,0 m πάνω 

από την ΜΣΘ Οι αρδευτικές χρήσεις βρίσκονται κατά κανόνα 0,7-1,0 m πάνω 

από την ΜΣΘ  

o Οι βιότοποι βρίσκονται περί την ΜΣΘ αλλά υφίστανται περιοδικές πλημμύρες 

Στο Σχήμα 4.15 δίδεται ο χάρτης Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, δια την 

περιοχή ενδιαφέροντος όπως διαμορφώθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Παρατηρείται ότι η περιοχή του σταθμού ευρίσκεται εντός των ζωνών αυτών. 
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Σχήμα 4.16 : Χάρτης Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας στην ευρύτερη περιοχή του σταθμού 
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Σχήμα 4.17 : Ισοϋψείς καμπύλες και χάρτης επικινδυνότητας πλημμυρών στην περιοχή μελέτης 
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Το Σχήμα 4.16 εστιάζεται περισσότερο στην περιοχή ενδιαφέροντος και ενώ παράλληλα στο 

σχήμα αυτό υπερτίθενται οι ισοϋψείς καμπύλες της περιοχής ενδιαφέροντος. Οι ισοϋψείς αυτές 

κατασκευάστηκαν με βάση το περιβάλλον της Google Earth και άλλα γραφιστικά 

προγράμματα.   

Στα Σχήματα 4.15 και 4.16 δίδονται με πράσινα τετράγωνα ιστορικές πλημμύρες που 

συνέβησαν κατά το παρελθόν ενώ με ερυθρούς κύκλους δίδονται οι μεγάλες ιστορικές 

πλημμύρες.  

Από τα Σχήματα 4.15 και 4.16 διαπιστώνεται ότι εις την περιοχή μελέτης δεν έχουν κατά 

παρελθόν σημειωθεί ιστορικές πλημμύρες μικρού ή μεγάλου μεγέθους. Πλημμύρες 

παρατηρούνται κατά μήκος της κοίτης του ποταμού Πηνειού, στην κοιλάδα της Καρδίτσας και 

τέλος στο νότιο μέρος της κλειστής πεδιάδας της Κάρλας (περιοχή κάτω δεξιά στο Σχήμα 

4.16).  

Επίσης παρατηρείται ότι το γήπεδο του σταθμού είναι σε υψόμετρο 80 μέτρων έναντι των 70 

μέτρων το οποίο είναι το μέσο υψόμετρο της περιοχής της Λάρισας. Παρά ταύτα, και εφ’ όσον 

οι εν λόγω χάρτες του ΥΠΕΝ περιλαμβάνουν το γήπεδο του σταθμού εντός των ζωνών 

δυνητικά αυξημένων κινδύνων πλημμυρών, ο ΘΗΣ Χάλκης θα σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπ’ 

όψιν όλα τα προτεινόμενα μέτρα τα οποία ακολουθούν στη συνέχεια. 

4.9.3 Κατάρτιση χαρτών κινδύνου πλημμύρας (Μέθοδος Εφαρμογής)  

➢ Με την δημιουργία των χαρτών πλημμυρικού κινδύνου και επικινδυνότητας μπορούν 

να αναδειχθούν οι ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία, το 

περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες. 

Σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο για τις πλημμύρες (ΟΔΗΓΙΑ 2007/60/ΕΚ) οφείλεται 

να διερευνηθούν σενάρια με πλημμύρες χαμηλής, μέσης και υψηλής πιθανότητας (πχ: 

T = 50, 100, 1000 χρόνων).  

➢ Μεθοδολογικό πλαίσιο προσομοίωσης πλημμυρών:  

o Ανάλυση μεμονωμένου υδρολογικού γεγονότος με την χρήση των εξής 

βασικών στοιχείων:  

▪ (α) Δημιουργία συνθετικών βροχοπτώσεων  

▪ (β) Μοντέλο βροχής απορροής και  

▪ (γ) Μοντέλο υδραυλικής προσομοίωσης 2D  

o Βασικές υποθέσεις: Ο πλημμυρικός κίνδυνος καθορίζεται από την περίοδο 

επαναφοράς της βροχόπτωσης (δηλαδή, Τrain=Tflood).  

o Τελικό αποτέλεσμα: Χάρτες κινδύνου πλημμύρας (ένας για κάθε περίοδο 

επαναφοράς) που αντιστοιχούν στο σενάριο πλημμύρας μέσης πιθανότητας 

καθώς και τα όρια αβεβαιότητας (άνω και κάτω όριο). 

4.9.4 Κατάρτιση χαρτών κινδύνων πλημμύρας (Μέθοδος Εφαρμογής) 

➢ Η περιοχή μελέτης χωρίστηκε σε λεκάνες απορροής όπου για κάθε μια από αυτές έγινε 

διερεύνηση των βασικών υδρολογικών χαρακτηριστικών (χωρισμός υπολεκανών, 

διαχωρισμός κόμβων, διαχωρισμός κεντρικών τμημάτων ροής) χρησιμοποιώντας ένα 

ημι-κατανεμημένο υδρολογικό μοντέλο.  
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➢ Η υδρολογική ανάλυση της κάθε υπολεκάνης έγινε με την χρήση του λογισμικού HEC-

HMS.  

➢ Η υδραυλική επίλυση συγκεκριμένων τμημάτων ποταμού έγινε με την χρήση του 

λογισμικού HEC-RAS (2D).  

o Ως δεδομένο εισόδου στο μοντέλο βροχής-απορροής ορίστηκε το συνθετικό 

υετογράφημα της εκάστοτε λεκάνης απορροής για συγκεκριμένη περίοδο 

επαναφοράς.  

o Ως δεδομένο εισόδου για το υδραυλικό μοντέλο χρησιμοποιήθηκε το 

προσομοιωμένο υδρογράφηµα που αντιστοιχεί στον άνω κόμβο της εκάστοτε 

περιοχής μελέτης.  

o Η παραγωγή των συνθετικών υετογραφημάτων στηρίχθηκε σε σχέσεις Έντασης 

– Διάρκειας – Συχνότητας Βροχών (IDF analysis) μετά από στατιστική 

ανάλυση των παρατηρημένων ακραίων βροχοπτώσεων των μελετούμενων 

λεκανών απορροής.  

4.9.5 Κατάρτιση χαρτών κινδύνων πλημμύρας (Μέθοδος Εφαρμογής)- Υδραυλική 

Προσομοίωση υδατορευμάτων 

Οι χάρτες Κινδύνου Πλημμύρας (flood hazard maps) συντάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 6 

της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και το άρθρο 5 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 31822/1542/Ε103/21.7.2010 και 

απεικονίζουν την έκταση και ένταση των πλημμυρών που αντιστοιχούν στις κάτωθι 

πιθανότητες υπέρβασης:  

o πλημμύρες υψηλής πιθανότητας υπέρβασης, που ορίζονται ως πλημμύρες με περίοδο 

επαναφοράς Τ=50 χρόνια  

o πλημμύρες μέσης πιθανότητας υπέρβασης, που ορίζονται ως πλημμύρες με περίοδο 

επαναφοράς Τ=100 χρόνια  

o πλημμύρες χαμηλής πιθανότητας υπέρβασης, που ορίζονται ως πλημμύρες με περίοδο 

επαναφοράς Τ=1.000 χρόνια.  

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές, για κάθε περίοδο επαναφοράς εξετάζονται τρία σενάρια, που 

αναφέρονται σε ευνοϊκές ή ευμενείς, μέσες και δυσμενείς υδρολογικές συνθήκες. Στην πράξη, 

τα σενάρια αυτά λαμβάνουν υπόψη το εύρος αβεβαιότητας στις εκτιμήσεις της βροχόπτωσης 

σχεδιασμού, αλλά και στις υποθέσεις που γίνονται σχετικά με τις συνθήκες αρχικής υγρασίας 

του εδάφους.  

Από τους συνδυασμούς των τριών υδρολογικών συνθηκών με τις τρεις περιόδους επαναφοράς 

προκύπτουν, τελικά, 3 × 3 = 9 σενάρια, για τα οποία παράγονται τα αντίστοιχα πλημμυρικά 

υδρογραφήματα σε κάθε θέση ενδιαφέροντος.  

Τέλος, για το συντελεστή n του Manning χρησιμοποιούνται τιμές ±50% της πλέον πιθανής 

τιμής για τις παραμετρικές αναλύσεις στις αντίστοιχες περιόδους επαναφοράς των σεναρίων 

«ευμενών» και «δυσμενών» συνθηκών 

Οι χάρτες που καταρτίστηκαν δίδονται στον Χάρτη 4.3 που ακολουθεί:΅ 
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Χάρτης 4.3: Χάρτες πλημμυρών χαμηλής πιθανότητας υπέρβασης δια περίοδο επαναφοράς 1000 ετών. 

 https://floods.ypeka.gr/egyFloods/gr08/maps/GR08_P05_S3_MD_T1000_03600-43800.jpg 

 

ΘΗΣ Χάλκης 

https://floods.ypeka.gr/egyFloods/gr08/maps/GR08_P05_S3_MD_T1000_03600-43800.jpg
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4.9.6 Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας  

4.9.6.1 Γενικά 

Το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) καταρτίζεται σε επίπεδο ΠΛΑΠ για τις 

περιοχές στις οποίες υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι πλημμύρας ή είναι πιθανόν να σημειωθεί 

πλημμύρα σύμφωνα με τα οριζόμενα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις πλημμύρες (ΟΔΗΓΙΑ 

2007/60/ΕΚ).  

o Στο ΣΔΚΠ τίθενται οι στόχοι για τη διαχείριση πλημμύρας εστιάζοντας στη μείωση 

των δυνητικών αρνητικών συνεπειών των πλημμυρών στην ανθρώπινη υγεία, το 

περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες καθώς 

και στην εφαρμογή μη διαρθωτικών πρωτοβουλιών και/ή στην μείωση των 

πιθανοτήτων εμφάνισης πλημμύρας.  

o Το ΣΔΚΠ περιλαμβάνει όλα τα προηγούμενα στοιχεία καθώς και τους στόχους και τα 

μέτρα αντιμετώπισης πλημμυρών ανά ΠΛΑΠ λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες 

συνθήκες και καταστάσεις. 

4.9.6.2 Στόχοι 

Στόχοι του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας εστιάζουν σε:  

➢ Στη μείωση των δυνητικών αρνητικών συνεπειών των πλημμυρών:  

o Στην ανθρώπινη υγεία,  

o Στο περιβάλλον,  

o Στην πολιτιστική κληρονομιά και  

o Στις οικονομικές δραστηριότητες  

➢ Σε μη κατασκευαστικές παρεμβάσεις και/ή  

➢ Στην μείωση των πιθανοτήτων πλημμύρας  

Ειδικότερα για τη Θεσσαλία οι στόχοι είναι:  

➢ Μετριασμός της έκθεσης στην πλημμύρα (Σ1-Πρόληψη)  

➢ Μείωση πιθανότητας πλημμύρας (Σ2-Προστασία)  

➢ Ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των πλημμυρών (Σ3-Ετοιμότητα)  

➢ Βελτίωση των μηχανισμών αποκατάστασης των πληγεισών περιοχών (Σ4- 

Αποκατάσταση) 

4.9.7 Μέτρα Πρόληψης:  

➢ Αποφυγή: Μέτρα για την αποφυγή εγκατάστασης νέων ή επιπρόσθετων αποδεκτών 

πλημμυρικού κινδύνου, όπως  

o Πολιτικές χρήσεων γης,  

o Χωροταξία,  

o Θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, κ.α.  
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➢ Μετεγκατάσταση: Μέτρα για την απομάκρυνση αποδεκτών πλημμυρικού κινδύνου 

από πλημμυρικές ζώνες,  

o Μετεγκατάσταση οικιστικών περιοχών,  

o Μετεγκατάσταση οικονομικών δραστηριοτήτων. 

➢ Μείωση επιπτώσεων (Flood proofing): Μέτρα για την προσαρμογή των αποδεκτών 

πλημμυρικού κινδύνου ώστε να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις από πλημμύρες  

o Κτήρια  

o Δίκτυα κοινής ωφέλειας, κ.α.  

➢ Άλλα μέτρα πρόληψης: Μέτρα για την αναβάθμιση της πρόληψης πλημμυρικού κινδύνου, 

όπως:  

o Προσομοίωση και εκτίμηση τρωτότητας στην πλημμύρα,  

o Προγράμματα-πολιτικές συντήρησης αντιπλημμυρικών έργων και υποδομών,  

o Ενσωμάτωση της Οδηγίας σε άλλες πολιτικές και στρατηγικές του κράτους 

(κυρίως χωρικής διευθέτησης) 

4.9.8 Μέτρα Προστασίας:  

➢ Διαχείριση Πλημμύρας: Μέτρα για τη μείωση της ροής σε φυσικά ή/και τεχνητά 

συστήματα αποστράγγισης, διατάξεις αποστράγγισης/ανασχεσης, όπως:  

o Έργα διαμόρφωσης/διαχείρισης κεντρικής και πλημμυρικής κοίτης,  

o Έργα φύτευσης όχθης υδατορρευμάτων,  

o Έργα αποθήκευσης πλημμυρικής αιχμής, κ.α.  

➢ Ρύθμιση Ροής: Μέτρα για την ρύθμιση/ανάσχεση ροής, όπως:  

o Κατασκευή/τροποποίηση/αφαίρεση έργων συγκράτησης νερού,  

▪ Φράγματα,  

▪ Λεκάνες κατακράτησης/αποθήκευσης,  

▪ Ανάπτυξη κανόνων διαχείρισης ροής, κ.α 

➢ Αντιπλημμυρικά Έργα: Μέτρα παρεμβάσεων σε κοίτες υδατορευμάτων, ορεινά 

υδατορεύματα, δέλτα ποταμών, παράκτια ύδατα και πλημμυρικά πεδία, όπως:  

o Κατασκευή/τροποποίηση/αφαίρεση κατασκευών,  

o Διευθέτηση κοίτης υδατορρευμάτων,  

o Αντιπλημμυρικά αναχώματα,  

o Έργα διαχείρισης φερτών υλών, κ.α.  

➢ Διαχείριση Όμβριων Υδάτων: Μέτρα παρεμβάσεων για τον έλεγχο του όγκου 

απορροής και για τη μείωση της πλημμύρας (κυρίως σε αστικές περιοχές), όπως:  

o Έργα αύξησης διαπερατότητας του εδάφους,  

o Αναβάθμιση τεχνητών συστημάτων αποχέτευσης,  

o Διαχείριση συστημάτων αποχέτευσης ομβρίων. 
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➢ Άλλα Μέτρα Προστασίας: Άλλα μέτρα παρεμβάσεων προστασίας, όπως:  

o Προγράμματα και πολιτικές συντήρησης υποδομών αντιπλημμυρικής 

προστασίας,  

o Προστασία ιδιωτικών κατασκευών (π.χ. απομόνωση εισόδων ιδιοκτησιών, κ.α.  

4.9.9 Μέτρα Ετοιμότητας:  

➢ Πρόγνωση και έγκαιρη προειδοποίηση: Μέτρα για την ανάπτυξη ή αναβάθμιση 

συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης ή πρόγνωσης πλημμυρών (Σημείωση: 

Διαφορετικά συστήματα για πλημμύρες μεγάλων ποταμών και χειμαρρικών 

υδατορευμάτων-αιφνίδιες πλημμύρες).  

➢ Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης: Μέτρα για την ανάπτυξη ή την αναβάθμιση του 

σχεδιασμού έκτακτης ανταπόκρισης σε πλημμυρικά γεγονότα. 

o Ενημέρωση και ετοιμότητα των πολιτών: Μέτρα για την ανάπτυξη ή 

αναβάθμιση της ενημέρωσης και της ετοιμότητας των πολιτών σε πλημμυρικά 

γεγονότα, όπως:  

o Ενημέρωση/ευαισθητοποίηση πολιτών μέσω διαφημιστικής καμπάνιας, 

ημερίδες, κ.α.  

o Υποστήριξη/συνεργασία φορέων από ομάδες εθελοντών εμπλοκής σε συνθήκες 

πλημμύρας  

➢ Άλλα Μέτρα Ετοιμότητας: Άλλα μέτρα ετοιμότητας σε πλημμυρικά γεγονότα, όπως:  

o Προγραμματισμούς δράσεων,  

o Ασκήσεις ετοιμότητας, κ.α 

4.9.10 Μέτρα Αποκατάστασης:  

➢ Ατομική και Κοινωνική Αποκατάσταση: Μέτρα για την αποκατάσταση των συνεπειών 

πλημμυρικών γεγονότων, όπως:  

o Καθαρισμός και αποκατάστασης κτηρίων, ιδιοκτησιών και υποδομών.  

o Δράσεις υποστήριξης της σωματικής και ψυχικής υγείας πληγέντων πολιτών 

(και διαχείρισης άγχους-φοβίας),  

o Οικονομική βοήθεια/αποζημιώσεις έναντι φυσικών καταστροφών,  

o Νομική υποστήριξη πληγέντων πολιτών,  

o Επίδομα ανεργίας πληγέντων πολιτών,  

o Προσωρινή ή μόνιμη μετεγκατάσταση πληγέντων πολιτών, κ.α.  

➢ Περιβαλλοντική Αποκατάσταση: Μέτρα καθαρισμού και αποκατάστασης κτηρίων και 

υποδομών, όπως:  

o Αποκατάσταση ποιότητας υδάτων και πόσιμου νερού,  

o Διασφάλιση επικίνδυνων υλικών, κ.α.  

➢ Άλλα Μέτρα Αποκατάστασης: Αποτίμηση εμπειριών από πλημμυρικά γεγονότα, 

συμβόλαια ασφάλισης, κλπ. 
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4.10 Κοινωνικό- Οικονομικό Περιβάλλον – Πληθυσμός [19, 20] 

4.10.1 Περιφέρεια Θεσσαλίας και Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας 

Ο ΘΗΣ Χάλκης ανήκει γεωγραφικά στην τοπική κοινότητα Χάλκης τού Δήμου Κιλελέρ ,  της 

Περιφερειακής Ενότητας Λαρίσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας.  Τα βασικά πληθυσμιακά 

χαρακτηριστικά των γεωγραφικών αυτών ενοτήτων δίδονται στον Πίνακα που ακολουθεί μαζί 

με τις εκτιμήσεις εξελίξεως του πληθυσμού μέχρι το έτος 2029 (Πηγή [22]). 

 

Από τον Πίνακα αυτό διαπιστώνεται ότι εις την Περιφερειακή Ενότητα Λαρίσης μόνο ο Δήμος 

Λαρισαίων εμφανίζει αυξητικές πληθυσμιακές τάσεις ενώ οι υπόλοιποι δήμοι όπως ο Δήμος 

Κιλελέρ εμφανίζουν πληθυσμιακή συρρίκνωση  

Σε επίπεδο Θεσσαλίας εκτιμάται ότι μέχρι το 2021 θα υπάρξει πολύ μικρή μείωση του 

πληθυσμού (πρακτικά σταθεροποίηση) (σημ. η γραμμική προβολή με βάση μόνο τη δεκαετία 

2001-2021 οδηγεί σε πληθυσμό 2021 ίσο με 725.409, δηλ. πιο αισθητή μείωση). 

Από τις ΠΕ, σημαντική απώλεια (σχεδόν κατά 5 μονάδες) εκτιμάται στην Καρδίτσα, ενώ 

μικρότερη στα Τρίκαλα. 

ΣΕ επίπεδο Καλλικράτειων δήμων, η πιο συνήθης περίπτωση είναι η σημαντική μείωση (άνω  

του -5%). Σαφώς θετικές προοπτικές υπάρχουν σε λίγες περιπτώσεις, κυρίως στις πόλεις (με 

εξαίρεση την Καρδίτσα, όπου εκτιμάται σχεδόν σταθερότητα) και στα νησιά. Σημειώνεται, 

επίσης, η ύπαρξη σημαντικών εσωτερικών εξελίξεων στην ΠΕ Καρδίτσας, με τους ορεινούς 

δήμους να έχουν πολύ θετικές προοπτικές (σε αντίθεση με τους υπόλοιπους). 

.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%81
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Χάρτης 4.4  : Όρια Δήμων Κιλελέρ και Λαρισαίων με Δημοτικές Ἐνότητες 

 

ΔΗΜΟΣ  ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ 

ΔΗΜΟΣ  ΤΥΡΝΑΒΟΥ 

ΔΗΜΟΣ  ΚΙΛΕΛΕΡ 

ΔΕ Κράννωνος 

ΔΕ Λαρισαίων 

ΔΕ  
Αρμενίου 

Κλίμακα : 1:200.000 

ΔΕ Κοιλάδας 

ΔΗΜΟΣ  ΚΙΛΕΛΕΡ 

ΔΗΜΟΣ  
ΤΕΜΠΩΝ 
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Σε επίπεδο υψομετρικών ζωνών, η προοπτική είναι ενός σαφούς δυϊσμού μεταξύ ορεινών και 

ημιορεινών ζωνών με απώλεια πληθυσμού (μεγαλύτερη στις πρώτες, αλλά όχι ασήμαντη και 

στις δεύτερες) και πεδινών ζωνών, με μέτρια πληθυσμιακή αύξηση. Επισημαίνεται, ωστόσο, 

ότι η τάση αυτή δεν ισχύει στην ΠΕ Καρδίτσας, κάτι που δείχνει ότι η αποψίλωση των ορεινών 

ζωνών αν και υπαρκτός κίνδυνος δεν είναι αναπόφευκτη. 

Μόνιμος πληθυσμός  2011 2021 2029 
%μεταβολής  

2011-2021  
%μεταβολής  

2021-2029  

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ   10.815.197 10.972.832 11.098.940 1,50% 1,10% 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ   732.762 731.476 730.447 -0,20% -0,10% 

ΠΕ ΛΑΡΙΣΗΣ   284.325 287.705 290.409 1,20% 0,90% 

ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ   113.544 108.084 103.717 -4,80% -4,00% 

ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ   190.010 191.091 191.956 0,60% 0,50% 

ΠΕ ΣΠΟΡΑΔΩΝ   13.798 14.836 15.667 7,50% 5,60% 

ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ   131.085 128.236 125.957 -2,20% -1,80% 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (έδρα Λάρισα) 162.591 179.182 195.772 10,20% 9,30% 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ (έδρα Αγιά) 11.470 9.996 8.523 -12,80% -14,70% 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (έδρα Ελασσόνα) 32.121 26.910 21.698 -16,20% -19,40% 

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ (έδρα Κιλελέρ) 20.854 19.289 17.723 -7,50% -8,10% 

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ (έδρα Μακρυχώρι) 13.712 12.302 10.892 -10,30% -11,50% 

ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (έδρα Τύρναβος) 25.032 24.543 24.053 -2,00% -2,00% 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (έδρα Φάρσαλα) 18.545 15.484 12.423 -16,50% -19,80% 

ΔΕ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ   146.926 160.731 9,40%     

ΔΕ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ   12.496 15.383 23,10%     

ΔΕ ΚΟΙΛΑΔΑΣ   3.169 3.068 -3,20%     

ΔΕ ΑΓΙΑΣ   5.855 5.333 -8,90%     

ΔΕ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ   11.044 8.503 -23,00%     

ΔΕ ΚΑΡΥΑΣ   719 549 -23,70%     

ΔΕ ΛΙΒΑΔΙΟΥ   2.674 2.337 -12,60%     

ΔΕ ΟΛΥΜΠΟΥ   3.164 2.708 -14,40%     

ΔΕ ΠΟΤΑΜΙΑΣ   4.187 3.637 -13,10%     

ΔΕ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ   2.455 1.806 -26,40%     

ΔΕ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ   2.040 1.877 -8,00%     

ΔΕ ΝΙΚΑΙΑΣ   6.535 6.369 -2,50%     

ΔΕ ΑΡΜΕΝΙΟΥ   2.096 1.897 -9,50%     

ΔΕ ΚΙΛΕΛΕΡ   2.038 1.543 -24,30%     

ΔΕ ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ   2.289 1.760 -23,10%     

ΔΕ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ   7.896 7.720 -2,20%     

4.10.2 Δήμος Κιλελερ 

Ο ΘΗΣ Χάλκης ανήκει γεωγραφικά στην τοπική κοινότητα Χάλκης τού Δήμου Κιλελέρ.  

Ο Δήμος Κιλελέρ είναι δήμος της Περιφέρειας Θεσσαλίας που συστάθηκε με το Πρόγραμμα 

Καλλικράτης. Προέκυψε από τη συνένωση των παλαιότερων δήμων Κιλελέρ, 

Νικαίας  ,  Κραννώνος,  Πλατυκάμπου και Αρμενίου οι οποίοι πλέον έχουν μετατραπεί σε 

Δημοτικές Κοινότητες.  (πηγή: ). Περιλαμβάνει τις Δημοτικές Ενότητες : Αρμενίου, Κιλελέρ, 

Κράννωνα, Νικαίας και Πλατυκάμπου.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%85%CE%BA%CE%AC%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
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Η έκταση του νέου Δήμου είναι 975.29 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 20.854 κάτοικοι, σύμφωνα 

με την Απογραφή του 2011 έναντι των 23.213 το 2001. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε η 

Νίκαια και ιστορική έδρα το  Κιλελέρ. 

Το όνομα Κιλελέρ είναι τουρκικό. Ετυμολογικά παράγεται από την λέξη göl (γκιολ), που 

σημαίνει λίμνη, λάκκος, έλος. Παλαιότερα υπήρχαν πολλά έλη στην περιοχή. Ο πληθυντικός 

της λέξης είναι göleler (Κιολελέρ), και τελικά Κιλελέρ που σημαίνει ελώδης τόπος. Λερ και 

Λαρ είναι καταλήξεις πληθυντικού αριθμού ονομάτων στην τουρκική γλώσσα.  

4.10.2.1 Δημοτική Ενότητα Νίκαιας  

Περιλαμβάνει τις ακόλουθες τοπικές κοινότητες και οικισμούς [μόνιμοί κάτοικοι] 

Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας -- η Νίκαια [ 3.876 ] 

Τοπική Κοινότητα Διλόφου Λαρίσης -- το Δίλοφο [ 124 ] 

Τοπική Κοινότητα Ζαππείου -- το Ζάππειο [ 547 ] 

Τοπική Κοινότητα Μοσχοχωρίου [ 244 ] 

▪ το Μοσχοχώρι [ 152 ] 

▪ τα Κυπαρίσσια [ 92 ] 

Τοπική Κοινότητα Μύρων [ 841 ] 

▪ τα Μύρα [ 349 ] 

▪ το Καλό Νερό [ 251 ] 

▪ το Σοφό [ 241 ] 

Τοπική Κοινότητα Νέας Λεύκης -- η Νέα Λεύκη [ 152 ] 

Τοπική Κοινότητα Νέων Καρυών [ 517 ] 

▪ οι Νέες Καρυές [ 448 ] 

▪ το Ρεύμα [ 69 ] 

Τοπική Κοινότητα Χαράς -- η Χαρά [ 234 ] 

4.10.2.2 Δημοτική Ενότητα Πλατυκάμπου[Επεξεργασία  

Τοπική Κοινότητα Πλατυκάμπου -- ο Πλατύκαμπος [ 1.804 ] 

Τοπική Κοινότητα Γαλήνης -- η Γαλήνη [ 1.030 ] 

Τοπική Κοινότητα Γλαύκης [ 707 ] 

▪ η Γλαύκη [ 686 ] 

▪ ο Πρόδρομος [ 21 ] 

Τοπική Κοινότητα Ελευθερίου -- το Ελευθέριο [ 347 ] 

Τοπική Κοινότητα Μελίας [ 501 ] 

▪ η Μελία [ 309 ] 

▪ η Αναγέννηση [ 68 ] 

▪ ο Μόδεστος [ 124 ] 

Τοπική Κοινότητα Μελισσοχωρίου -- το Μελισσοχώρι [ 854 ] 

Τοπική Κοινότητα Ναμάτων -- τα Νάματα [ 105 ] 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE_2011
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%B1_%CE%9B%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%B1_%CE%9B%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%AF%CE%BB%CE%BF%CF%86%CE%BF_%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%9B%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%96%CE%AC%CF%80%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CE%9B%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%BF%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9_%CE%9B%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%85%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CF%83%CE%B9%CE%B1_%CE%9B%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CF%8D%CF%81%CE%B1_%CE%9B%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%8C_%CE%9D%CE%B5%CF%81%CF%8C_%CE%9B%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%86%CF%8C_%CE%9B%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%9B%CE%B5%CF%8D%CE%BA%CE%B7_%CE%9B%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B5%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%85%CE%AD%CF%82_%CE%9B%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%B1_%CE%9B%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%AC_%CE%9B%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%81&veaction=edit&section=6
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%8D%CE%BA%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B7_%CE%9B%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CE%B1%CF%8D%CE%BA%CE%B7_%CE%9B%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CE%9B%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B1_%CE%9B%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%9B%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CE%B4%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%BF%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9_%CE%9B%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CE%9B%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1%CF%82
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Τοπική Κοινότητα Ομορφοχωρίου -- το Ομορφοχώρι [ 743 ] 

Τοπική Κοινότητα Χάλκης -- η Χάλκη [ 1.805 ] 

4.10.3 Διοικητική-Αναπτυξιακή Ενότητα ευρύτερης περιοχής Λάρισας 

Με βάση το Περιφερειακό Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

(ΠΠΧΣΑΑ) η περιοχή του Δήμου Κιλελέρ, δηλαδή του ΘΗΣ Χάλκης συμπεριλαμβάνεται σε 

μία ευρύτερη αναπτυξιακή ενότητα με τον τίτλο : «Ευρύτερη περιοχή Λάρισας» η οποία 

περιλαμβάνει τους Δήμους Λάρισας, Κιλελέρ, Τυρνάβου και Τεμπών όπως φαίνεται στον 

Χάρτη 4.5.. 

 

Χάρτης 4.5 Περιφερειακό Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

(ΠΠΧΣΑΑ) : Αναπτυξιακές Ενότητες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η περιοχή αυτή συμπίπτει σε μεγάλο βαθμό με την περιοχή που καλύπτει η μελέτη του 

Ρυμοτομικού Σχεδίου Λάρισας, με ορισμένες εξαιρέσεις: δεν συμπεριλαμβάνει τη ΔΕ 

Ποταμιάς, ενώ προστίθενται οι ΔΕ Κάτω Ολύμπου, Γόννων, και Αμπελακίων. Η εξαίρεση της 

πρώτης οφείλεται στο ότι συμπεριλαμβάνεται σε Καλλικράτειο δήμο που βρίσκεται εκτός της 

άμεσης περιοχής επιρροής της Λάρισας (στο Δήμο Ελασσόνας. Σημειωτέον ότι και η μελέτη 

του ΡΣ Λάρισας είχε διατυπώσει αμφιβολίες για την ορθότητα της ένταξης της Ποταμιάς στην 

περιοχή ευθύνης του). Οι προστιθέμενες ΔΕ ανήκουν σε Καλλικράτειο δήμο (Τεμπών) το 

κύριο τμήμα του οποίου έχει σημαντικές διασυνδέσεις με τη Λάρισα, και δεν θα ήταν σκόπιμη 

η μερική ενσωμάτωσή του στην παρούσα ενότητα.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%BF%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9_%CE%9B%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AC%CE%BB%CE%BA%CE%B7_%CE%9B%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1%CF%82
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Η ενότητα έχει σύνθετη αναπτυξιακή φυσιογνωμία: περιλαμβάνει τμήμα της Ευρύτερης 

Ζώνης εντατικής γεωργίας, και τμήμα της Ευρύτερης Ζώνης αγροτικών δραστηριοτήτων, ενώ 

περιλαμβάνει και μεγάλο μέρος της Ευρύτερης Ζώνης μεταποίησης  που επικαλύπτεται κυρίως 

με τις δύο προηγούμενες. Βασικό στοιχείο και οργανωτική εστία της ενότητας αυτής είναι η 

πόλη της Λάρισας (περιφερειακό κέντρο) που συμπεριλαμβάνει και σημαντικής εμβέλειας 

τριτογενείς δραστηριότητες. Σημειώνεται, επίσης, ότι η ενότητα έχει στενή σχέση με την 

Διοικητική-Αναπτυξιακή Ενότητα ευρύτερης περιοχής Βόλου, μέσω του διπόλου Λάρισας-

Βόλου, βασικής επιλογής (και) του παρόντος Πλαισίου. 

4.10.4 Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας : παραγωγικοί τομείς  

1.1.1.1 Οικονομία 
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4.10.4.1 Πρωτογενής τομέας  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης «Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση 

Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Θεσσαλίας» 

(2012), στη Θεσσαλία υπήρχε το 2007 το 9,7% των γεωργικών (με την έννοια του πρωτογενούς 

τομέα συνολικά) εκμεταλλεύσεων της χώρας, ποσοστό υψηλότερο από τη συμμετοχή της στον 

πληθυσμό της χώρας το 2011 (6,8%). Στη Θεσσαλία υπήρχε, επίσης, το 9,7% των 

απασχολούμενων στο πρωτογενή τομέα. Υπενθυμίζεται, ακόμα, ότι η συμμετοχή της 

Θεσσαλίας στη συνολική ΑΠΑ του πρωτογενούς στη χώρα είναι ακόμα υψηλότερη, 

φθάνοντας το 2007 το 12,0%. 

Φαίνεται, συνεπώς, ότι οι θεσσαλικές εκμεταλλεύσεις παράγουν αναλογικά περισσότερο 

προϊόν (με χρηματικούς όρους) από τη μέση ελληνική, ενώ παράλληλα επιβεβαιώνεται η 

εξειδίκευση της Θεσσαλίας στον τομέα, και η συγκέντρωση του τομέα στη Θεσσαλία. Ωστόσο, 

οι θεσσαλικές εκμεταλλεύσεις από άποψη μεγέθους δεν διαφέρουν από τη μέση ελληνική, 

έχοντας τον ίδιο δείκτη «απασχολούμενοι/εκμετάλλευση», 1,7, κάτι που αποτελεί ένδειξη 

υψηλότερης παραγωγικότητας (πάντα με χρηματικούς όρους, όχι με όρους ποσοτήτων). 

Παρόλα αυτά, εκμεταλλεύσεις με μέσο αριθμό απασχολουμένων 1,7 όχι μόνο δεν υπερβαίνουν 

τα ελληνικά μέσα δεδομένα αλλά παραμένουν ιδιαίτερα μικρές με διεθνή κριτήρια, και το 

γεγονός αυτό αποτελεί σαφή ένδειξη του οικογενειακού χαρακτήρα της γεωργίας και, επίσης, 

έλλειψης οικονομιών κλίμακας και διαρθρωτικής αδυναμίας. Η μόνη ένδειξη ενός 

μεγαλύτερου «επαγγελματισμού» της θεσσαλικής γεωργίας είναι ότι περισσότερες 

εκμεταλλεύσεις από ό,τι κατά μέσο όρο στη χώρα απασχολούν μόνιμους εργάτες, δεδομένου 

ότι στη Θεσσαλία συγκεντρώνεται το 15,7% του συνόλου αυτών των εκμεταλλεύσεων, 

ποσοστό σαφώς υψηλότερο από τη συμμετοχή της περιφέρειας στις εκμεταλλεύσεις κάθε 

τύπου. 

Η χρησιμοποιούμενη γεωργική γη στην περιφέρεια Θεσσαλίας είναι αισθητά υψηλότερη από 

ότι στην Ελλάδα, με σχετικούς όρους, αν συγκριθεί το αντίστοιχο ποσοστό, 12,4% με τη 

συμμετοχή της Θεσσαλίας στο σύνολο των εκμεταλλεύσεων (9,7%). Ενώ, συνεπώς, η κλίμακα 

των θεσσαλικών εκμεταλλεύσεων με όρους απασχόλησης δεν διαφοροποιείται από τη μέση 

εθνική, το μέγεθός τους είναι σαφώς μεγαλύτερο με όρους χρησιμοποιούμενης γης, σχεδόν 

κατά 1,3 φορές. Ακόμα υψηλότερη είναι η παρουσία εκμεταλλεύσεων με αρδευόμενη ή 

αρδευθείσα γη, αντίστοιχα, 17,9% και 17,0% σε επίπεδο χώρας. Είναι εξίσου χαρακτηριστικό 

ότι το 72,5% (περίπου τα 3/4) της χρησιμοποιούμενης γης είναι αρδευόμενη. 

Δήμος Κιλελέρ  

Οι κυριότερες αροτριαίες καλλιέργειες του Δήμου Κιλελέρ σύμφωνα με τη Γεωργική 

Στατιστική Έρευνα έτους 2009 αλλά και τα στοιχεία των στατιστικών ανταποκριτών του 

Δήμου μας για τα έτη 2012, 2013 φαίνονται στον Πίνακα 4.7 που ακολουθεί. Από τα στοιχεία 

του παραπάνω πίνακα προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:  

• Μείωση στο βαμβάκι λόγω εντομολογικών εχθρών και μειωμένων τιμών (22,8% το 

2013 από 27,5% το 2009).  

• Αύξηση στο συνολικό μερίδιο καλλιέργειας σε βρώμη για καρπό, ρεβίθια και φακή 

(3,1% το 2013 έναντι 1% το 2009).  
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• Αύξηση στον αραβόσιτο (4,8 % το 2013 έναντι 3,1% το 2009) και στο κριθάρι (9,2% 

το 2013 έναντι 7,3% το 2009).  

• Υποδιπλασιασμός στην καλλιέργεια ζαχαρότευτλων.  

• Σχετική σταθερότητα στα σιτηρά 

Πίνακας 4.7 Εδαφική κάλυψη κυριότερων καλλιεργειών Δήμου Κιλελέρ (ΕΛ.ΣΤΑΤ 2009, 

Στατιστικοί Ανταποκριτές 2012-13) 

α/α Είδος καλλιέργειας 

Έκταση ανά έτος παραγωγής (στρέμ.) 

2009 2012 2013 

1)  Σιτάρι σκληρό  397.160  416.799  397.128  

2)  Βαμβάκι ξερικό και ποτιστικό  210.442  180.620  175.290  

3)  Κριθάρι για καρπό 55.912  42.872  70.932  

4)  Αραβόσιτος  23.735  27.710  36.736  

5)  Σιτάρι μαλακό  20.508  11.922  18.872  

6)  Κτηνοτροφικά φυτά για σανό, χόρτο και ριζώματα  14.176  17.641  18.823 

7)  Φακή (όσπρια)  3.833  10.247  12.402  

8)  Τομάτα βιομηχανική  12.690  11.652  11.899  

9)  Κτηνοτροφικά φυτά για καρπό  11.896  8.493  10.321  

10)  Βρώμη για καρπό  3.075  7.800  8.496  

11)  Ζαχαρότευτλα  7.324  2.748  3.337  

12)  Ρεβίθια (όσπρια)  727  3.505  3.041  

13)  Φασόλια αμιγή (όσπρια)  440  602  1.004  

14)  Καρπούζια και πεπόνια  1.044  908  890  

15)  Πατάτες (κυρίως Φθινοπωρινές)  742  633  642  

16)  Μπιζέλια (όσπρια)  360  285  260 

 ΣΥΝΟΛΟ 766.073 746.449 772.086 

 

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της περιοχής διαπιστώνονται τα εξής: • Διαχρονικά και 

με εξαίρεση τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την φυτική και ζωική παραγωγή και 2 

λατομείων, οι υπόλοιπες κατηγορίες του πρωτογενούς τομέα είναι ανύπαρκτες. • Οι 

επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια κατά 20%, ενώ και 

υπάρχει και μεγαλύτερη διασπορά σε όλη την έκταση του Δήμου. Έτσι, αυξήθηκε η 

δραστηριότητα στην Δ.Ε Κραννώνα ( 3 το 2012 και 14 το 2014) και στην Δ.Ε Κιλελέρ (από 0 

σε 6 αντίστοιχα). Μεγάλη πτώση εμφανίζει η Δ.Ε Αρμενίου, ενώ οι Δ.Ε. Νίκαιας και 

Πλατυκάμπου διατηρούνται γενικά σταθερές. • Σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, 

οι επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα αποτελούν το 7%, ποσό που κρίνεται δυσανάλογα 

μικρό αν ληφθεί υπόψη ότι ο Δήμος Κιλελέρ αποτελεί τον κατεξοχήν αγροτικό δήμο με 

πλεονεκτική θέση χωροταξικά. 

4.10.4.2 Κτηνοτροφία 

Στην Π.Ε. Λάρισας η κτηνοτροφία εκτείνεται σε όλο το νομό. Ιδιαίτερα μεγάλες 

συγκεντρώσεις του ζωικού πληθυσμού υπάρχουν στις περιοχές της Ελασσόνας και του 

Τυρνάβου. Η ζώνη αυτή συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο πληθυσμό αιγοπροβάτων καθώς και 

βοοειδών κρεατοπαραγωγής (ελεύθερης βοσκής). Οι χοιροτροφικές μονάδες είναι διάσπαρτες 

στο κεντρικό και βόρειο τμήμα της Π.Ε. 
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Επίσης, στην Π.Ε. Λάρισας ασκείται συλλεκτική αλιεία (περίπου 140 αλιευτικά σκάφη). Στην 

Π.Ε. Λάρισας οι εκμεταλλεύσεις των πουλερικών αποτελούν το 50% περίπου των συνολικών 

εκμεταλλεύσεων και τα προβατοειδή το 22% των συνολικών εκμεταλλεύσεων. 

Δήμος Κιλελέρ 

Ο πληθυσμός των αιγοπροβάτων και των βοοειδών για τα έτη 2011 και 2014 στον Δήμη 

Κιλελέρ φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Από τα στοιχεία αυτά διαπιστώνονται τα παρακάτω:  

• υπάρχει μικρή αύξηση του αριθμού των αιγοπροβάτων (4,5%) και αντίστοιχη μείωση 

στον αριθμό των βοοειδών (-4,9%).  

• φαίνεται ότι η κύρια κατεύθυνση της κτηνοτροφίας είναι η αιγοπροβατοτροφία και 

ακολουθούν τα βοοειδή.  

• τα περισσότερα ζώα διαθέτει η Δημοτική Ενότητα Πλατυκάμπου και με μικρή διαφορά 

έπεται η Δ.Ε. Κιλελέρ -αν και πολύ μικρότερη σε έκταση και πληθυσμό- και η Δ.Ε. 

Κραννώνα  

• Η Δ.Ε. Κραννώνα εμφανίζει μια σημαντική αύξηση στο ζωικό κεφάλαιο τόσο των 

αιγοπροβάτων (25,9% περίπου) όσο πολύ πιο μεγάλη σε αυτό των βοοειδών (45,2%)  

• τα λιγότερα ζώα εκτρέφονται στην Δημοτική Ενότητα Αρμενίου. Αυτό μπορεί να 

εξηγείται με βάση την διαπίστωση ότι η Δ.Ε. Αρμενίου έχει τις πιο εντατικές 

καλλιέργειες (95%) ενώ οι βοσκότοποι και τα δάση μόλις που ξεπερνούν το 2,5%. 

 

Πίνακας 4.8 : Ζωικό κεφάλαιο Δήμου Κιλελέρ ανά Δημοτική Ενότητα για τα έτη 2011 & 2014  

(πηγή: καταστάσεις βοσκής Δήμου Κιλελέρ) 

 

 

4.10.4.3 Δευτερογενής τομέας 

Ο δευτερογενής τομέας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομική ζωή της Π.Ε Λάρισας. 

Η μεγαλύτερη σημασία του δευτερογενή τομέα για τον οικονομικό και κοινωνικό ιστό του 

νομού, φαίνεται από τις έντονες αλληλεξαρτήσεις του με τον τριτογενή, αλλά και με τον 

πρωτογενή τομέα. 

Η Θεσσαλία δεν παρουσιάζει σημαντική εξειδίκευση σε εθνικό επίπεδο σε καμία ομάδα 

κλάδων του δευτερογενούς, ενώ η Π.Ε. Λάρισας παρουσιάζει μικρή εξειδίκευση στη 

μεταποίηση. 

Ως προς την κλαδική ανάλυση της μεταποίησης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, οι εξειδικεύσεις 

φαίνεται ότι συναρθρώνονται γύρω από δύο κλαδικούς πυρήνες: καθετοποίηση προϊόντων του 
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πρωτογενούς τομέα και προϊόντα μετάλλων. Ο πρώτος πυρήνας γεωγραφικά παρουσιάζει μια 

σχετικά διάσπαρτη κατανομή, ενώ ο δεύτερος συγκεντρώνεται κυρίως στην Π.Ε. Μαγνησίας 

και με μικρότερη ένταση στην Π.Ε. Λάρισας.  

Ειδικότερα, σε επίπεδο περιφέρειας, παρουσιάζεται υψηλή εξειδίκευση στους κλάδους 26 

(προϊόντα από μη μεταλλικά ορυκτά) και 27 (παραγωγή βασικών μετάλλων) και μικρή στους 

κλάδους 15 (βιομηχανία τροφίμων), 17 (κλωστοϋφαντουργία), 20 (βιομηχανία ξύλου), 28 

(μεταλλικά προϊόντα πλην μηχανημάτων), 29 (μηχανήματα), 24 (κατασκευή ‐ επισκευή 

αυτοκινήτων), και 41 (συλλογή διανομή νερού). 

Ως προς τη χωρική οργάνωση της βιομηχανίας, η Π.Ε. Λάρισας παρουσιάζει μια σχετική 

ειδίκευση σε κλάδους αγροτοβιομηχανίας (15, 17) και ως προς τα αγροτικά μηχανήματα (29). 

Οι κλάδοι αυτοί συνδέονται με το ρόλο της Λάρισας ως επίκεντρου ενός έντονα αγροτικού 

χώρου όχι μόνο σε νομαρχιακό αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο. Η ΒΙΠΕ της Λάρισας 

συγκεντρώνει συνολικά μικρό ποσοστό των βιομηχανικών μονάδων. 

Ως προς τη χωροθέτηση του δευτερογενή τομέα, στην Π.Ε. Λάρισας βιομηχανικές /βιοτεχνικές 

μονάδες συγκεντρώνονται στους οδικούς άξονες Λάρισα ‐Τέμπη (ΠΑΘΕ) όπου υπάρχει και η 

ΒΙΠΕ, Λάρισα ‐ Συκούριο όπου βρίσκεται και καθορισμένη βιομηχανική ζώνη εντός ΓΠΣ, 

Λάρισα ‐ Βόλος (παλαιά Εθνική) όπου βρίσκεται καθορισμένη βιομηχανική ζώνη εντός ΓΠΣ, 

Λάρισα ‐ Βόλος (ΠΑΘΕ) όπου βρίσκεται μικρής έκτασης καθορισμέν βιομηχανική ζώνη εντός 

ΓΠΣ, Λάρισα ‐ Νίκαια, Λάρισα - Τύρναβος με μεγάλη συγκέντρωση γύρω από τον οικισμό 

Γιάννουλη. Μικρότερη συγκέντρωση μονάδων μεταποίησης υπάρχει κατά μήκος του 

περιφερειακού δρόμου νοτιοδυτικά της πόλης της ς, κατά μήκος των οδικών αξόνων Λάρισα 

‐ Τρίκαλα, Λάρισα ‐ Κοιλάδα (Καρδίτσα), Λάρισα ‐ Αγιά καθώς και στην ευρύτερη περιοχή 

Φαρσάλων, Ελασσόνα. 

1.1.1.2 Τουρισμός 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης «Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση 

Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Θεσσαλίας» 

(2012), με μέγεθος αναφοράς τη συμμετοχή της Θεσσαλίας στον ελληνικό πληθυσμό (2011) 

που ήταν 6,8%, η συμμετοχή της στις διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα κατά το 

2009 ανήλθε σε 3,2%, δηλαδή σαφώς μικρότερο. Αναφορικά με την εξέλιξη του αριθμού των 

επισκεπτών της Π.Ε. Λάρισας, με κριτήριο τον αριθμό των συνολικών ετήσιων 

διανυκτερεύσεων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας η Π.Ε. Μαγνησίας κατέχει περίπου το 65% της 

συνολικής επισκεψιμότητας, ενώ οι άλλες Π.Ε. μοιράζονται το υπόλοιπο 35%. Επιπλέον, με 

βάση την εξέλιξη των διανυκτερεύσεων στις Π.Ε. στην περίοδο 1983 - 2010, η προοπτική της 

τουριστικής δραστηριότητας για την Π.Ε. Λάρισας δεν είναι ιδιαίτερα ευοίωνη αφού κατά 

περίοδο αυτή μειώθηκε ο αριθμός των επισκεπτών. 

Όσον αφορά στην προέλευση των επισκεπτών, παρατηρείται μεγάλη ανομοιογένεια μεταξύ 

ημεδαπών (7,6%) και αλλοδαπών (1,4%): η περιφέρεια είναι χωρίς αμφιβολία προορισμός του 

εσωτερικού τουρισμού αλλά εξαιρετικά αδύναμη ως προς την προσέλκυση τουριστών από το 

εξωτερικό. 

Τα καταγεγραμμένα ξενοδοχειακά καταλύµατα όλων των κατηγοριών βάσει πρόσφατων 

στοιχείων του EOT οδηγούν στους ακόλουθους αριθµούς κλινών για την Π.Ε. Λάρισας: 
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Κατηγορία  Κλίνες 

5*  429 

4*  - 

3*  921 

2*  947 

1*  426 

ΣΥΝΟΛΟ  2723 

 

Επίσης στην Π.Ε. Λάρισας υπάρχουν δύο camping 172 θέσεων (δυναμικότητας 516 ατόµων 

στον Αγιόκαµπο). Επίσης υπάρχουν και κατασκηνωτικά κέντρα όπως αυτά της Κρανιάς Κάτω 

Ολύµπου, του Κοκκινοπηλού, της Ολυµπιάδας και της περιοχής Καρίτσας.  

Εγκαταστάσεις χειμερινού τουρισμού 

Ο χειμερινός τουρισµός, κύρια εσωτερικός, παρουσιάζει κάποια ανάπτυξη στην περιοχή. Οι 

εγκαταστάσεις του χειμερινού τουρισμού διακρίνονται στα ορεινά καταφύγια και τα 

χιονοδρομικά κέντρα. 

Πόλοι έλξης 

Στο σύνολο της Π.Ε. οι περιοχές οι οποίες παρουσιάζουν σημαντικής έκτασης και αξίας 

φυσικό απόθεµα είναι οι ορεινές περιοχές του Ολύµπου / Κάτω Ολύµπου, της Όσσας και του 

Μαυροβουνίου και τα παράλιά τους. 

Η περιοχή Όσσας - Μαυροβουνίου καλύπτει το 6,5% της συνολικής προσφοράς της 

Θεσσαλίας µε σημαντική ένταση δραστηριοτήτων ειδικά στις παραθαλάσσιες περιοχές ενώ 

στην ενδοχώρα η κίνηση είναι εµφανώς περιορισµένη (Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης 

Περιφέρειας Θεσσαλίας). 

Η περιοχή Κάτω Ολύµπου - Ολύµπου παρουσιάζει µικρή τουριστική ένταση εκτός από το 

Τ.Κ. Αιγάνης το οποίο, εξαιτίας του θαλάσσιου στοιχείου, παρουσιάζει τουριστική 

δραστηριότητα µε έµφαση στον παραθεριστικό τουρισµό. Στο σύνολό της, η περιοχή του 

Κάτω Ολύµπου - Ολύµπου διαθέτει µικρά καταλύµατα, κυρίως µικρές οικογενειακές µονάδες 

ενοικίασης δωµατίων. 

 

4.10.4.4 Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων 

- Δημοτική Ενότητα Λάρισας 

Στη Δ.Ε. Λάρισας (κυρίως η πόλη της Λάρισας) η διαχείριση των λυμάτων καλύπτει το σύνολο 

του πληθυσμού, πλην των πολύ μικρών οικισμών Αμφιθέας και Κουλουρίου. Υπάρχει ήδη 

κατασκευασμένο δίκτυο αποχέτευσης που καλύπτει την πόλη της Λάρισας και την Τερψιθέα 

με κοινή ΕΕΛ δυναμικότητας 210.000 ι.κ. με μέθοδο επεξεργασίας την συμβατική μέθοδος 

ενεργού ιλύος με νιτροποίηση – μερική απονιτροποίηση και αναερόβια σταθεροποίηση της 

ιλύος. Είναι εγκατεστημένη στο βόρειο άκρο της πόλης και αποδέκτης των επεξεργασμένων 

λυμάτων είναι ο Πηνειός ποταμός.  
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- Δημοτική Ενότητα Γιάννουλης 

Στην Δ.Ε. Γιάννουλης η διαχείριση των λυμάτων καλύπτει σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού, 

πλην του Δασοχωρίου. Υπάρχει ήδη κατασκευασμένο δίκτυο αποχέτευσης που καλύπτει 

μερικά την Γιάννουλη. Κατασκευάζεται η επέκταση του δικτύου αποχέτευσης της Γιάννουλης 

και νέο δίκτυο αποχέτευσης στη Φαλάνη. Υπάρχει και λειτουργεί η ΕΕΛ Γιάννουλης 

δυναμικότητας 10.000 ι.κ. και είναι ώριμο το έργο της επέκτασης της που θα καλύπτει και τη 

Φαλάνη τελικής δυναμικότητας 15.000 ι.κ. Η μέθοδος επεξεργασίας είναι η μέθοδος ενεργού 

ιλύος με νιτροποίηση και μερική απονιτροποίηση. Αποδέκτης των επεξεργασμένων λυμάτων 

είναι ο Πηνειός ποταμός.  

- Δημοτική Ενότητα Κοιλάδας 

Η Δ.Ε. Κοιλάδας (πρώην Δήμος Κοιλάδας) αποτελείται από επτά τοπικές κοινότητες: 

Κοιλάδα, Αμυγδαλέα, Ελευθερές, Κουτσόχερο, Λουτρό, Μάνδρα και Ραχούλα. Στην Δ.Ε. 

Κοιλάδας δεν υπάρχει διαχείριση των λυμάτων όμως υπάρχει πρόβλεψη στο άμεσο μέλλον για 

την κατασκευή έξι αποκεντρωμένων ΕΕΛ μικρής κλίμακας σε μικρή απόσταση στο κατάντη 

άκρο των οικισμών για τη μείωση του μήκους των αγωγών μεταφοράς και των αντλιοστασίων 

ακαθάρτων, ως εξής: 

Α. τοπικές αποκεντρωμένες ΕΕΛ και δίκτυα αποχέτευσης ανά οικισμό: 

1. Ελευθερές, 2. Ραχούλα, 3. Κοιλάδα, 4. Αμυγδαλέα, 5. Λουτρό 

Β. τοπική αποκεντρωμένη ΕΕΛ για ζεύγος παρακείμενων οικισμών: 

6. Μάνδρα - Κουτσόχερο 

 

4.11 Τεχνικές Υποδομές 

4.11.1 Οδικό δίκτυο 

Η Λάρισα αποτελεί συγκοινωνιακό κέντρο της Θεσσαλίας και κατέχει κεντροβαρική θέση στο 

σύστημα οδικών μεταφορών γενικότερα της Ελλάδας. Από γενική άποψη, ο Δήμος Λαρισαίων 

- και ο Νομός της Λάρισας γενικότερα – ανήκουν σε μία από τις περιοχές με τις σχετικά καλά 

ανεπτυγμένες υποδομές, συγκρινόμενη με τις υπόλοιπες ελληνικές πόλεις. Σε αυτό συντελεί 

αφενός η γεωγραφική θέση της Λάρισας που βρίσκεται στην «καρδιά» του Θεσσαλικού 

κάμπου και στο μέσον του Ελλαδικού χώρου, και αφετέρου η έλλειψη υψομετρικών 

ανωμαλιών στο επίπεδο του Θεσσαλικού κάμπου που διευκολύνει την υλοποίηση και τη 

συντήρηση των δικτύων υποδομής. 

Από την Π.Ε. Λάρισας διέρχεται ο οδικός άξονας Πατρών – Αθηνών – Θεσσαλονίκης – 

Ευζώνων (Π.Α.Θ.Ε.). Παράλληλα δεν πρέπει να παραβλεφθεί και η σύνδεση του νομού με το 

δυτικό τμήμα της χώρας (Ήπειρος). Το επαρχιακό και κοινοτικό δίκτυο είναι πυκνό και 

συνδέει την πρωτεύουσα του Νομού με τα μικρότερα αστικά κέντρα και οικισμούς. Το οδικό 

δίκτυο του Δήμου Λάρισας αποτελείται από τις πρωτεύουσες - βασικές αρτηρίες, τις 

δευτερεύουσες αρτηρίες, τον περιφερειακό δακτύλιο και τις οδούς τοπικής σημασίας. Βασικές 

αρτηρίες (από την άποψη του κυκλοφοριακού φόρτου) θεωρούνται οι οδοί Φαρσάλων, Βόλου, 

Ιωαννίνων, Καρδίτσης που οδηγούν στις εισόδους για την πόλη από τα Φάρσαλα, από την 

παλιά Εθνική Οδό του Βόλου, από τα Ιωάννινα και την Καρδίτσα, ενώ δευτερεύουσες αρτηρίες 
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είναι οι οδοί Παναγούλη, Παπαναστασίου, Ανθίμου Γαζή κ.λπ. που «εισπράττουν» όλη την 

κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης. 

Οι υπερτοπικές οδικές συνδέσεις που έχουν ως αφετηρία τη Λάρισα σχηματίζουν ακτινικό 

σύστημα. Οι συνδέσεις αυτές είναι: 

• Το τμήμα της παλιάς Εθνικής οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης στα βορειοανατολικά και 

νοτιοανατολικά που διέρχεται από τον αστικό ιστό (ανατολικά από το κέντρο) και 

ενώνεται με τον ΠΑΘΕ προς βορρά στο ύψος του κόμβου Γυρτώνης και προς νότο στο 

ύψος του κόμβου Νίκαιας. 

• Ο οδικός άξονας προς Τύρναβο στα βορειοδυτικά που φθάνει ενιαίος έως το ύψος της 

Γιάννουλης και από εκεί διακλαδίζεται προς Αμπελώνα (δευτερεύων κλάδος) και προς 

Τύρναβο - Κοζάνη (πρωτεύων κλάδος) με αφετηρία τη γέφυρα του Αλκαζάρ. 

• Ο οδικός άξονας προς Τρίκαλα - Ιωάννινα στα δυτικά, με αφετηρία τον κόμβο της 

Γεωργικής Σχολής. 

• Ο οδικός άξονας προς Καρδίτσα στα νοτιοδυτικά με αφετηρία τον κόμβο της 

Νεάπολης. 

• Ο οδικός άξονας προς Φάρσαλα στα νότια με αφετηρία στο ύψος του κόμβου της 

Βιοκαρπέτ. 

• Η παλιά Εθνική οδός Λάρισας – Βόλου στα δυτικά με αφετηρία την διασταύρωση της 

οδού Βόλου με την παλαιά Εθνική οδό. 

Σήμερα, η νέα εθνική οδός (ΠΑΘΕ) έχει ήδη μεταφερθεί προς το Δήμο Πλατυκάμπου, ενώ η 

παλαιά εθνική οδός έχει πλέον μόνον αστική χρήση. Το ποσοστό του οδικού δικτύου που 

διαθέτει καλά γεωμετρικά χαρακτηριστικά, δηλαδή διαθέτει και διαχωριστική νησίδα, είναι 

σχετικά μικρό, ενώ το συνολικό ποσοστό του οδικού δικτύου (του οδοστρώματος αλλά και 

των πεζοδρομίων όπου αυτό έχει αστική χρήση) είναι γενικά σε καλή κατάσταση. 

4.11.2 Σιδηροδρομικό δίκτυο  

Από την Π.Ε. Λάρισας διέρχεται ο βασικός σιδηροδρομικός άξονας της χώρας που ενώνει τα 

δύο μεγάλα αστικά κέντρα, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη (βόρεια και νότια Ελλάδα). Το 

υφιστάμενο δίκτυο του ΟΣΕ που εξυπηρετεί την Π.Ε. Λάρισας περιλαμβάνει τις εξής γραµµές: 

(α) Σιδηροδρομική γραµµή Αθήνα – Λάρισα - Θεσ/νίκη (τµήµα). 

(β) Σιδηροδρομική γραµµή Λάρισα – Βόλος. 

(γ) Σιδηροδρομική γραµµή Παλαιοφάρσαλος - Καλαµπάκα. 

Στην πρώτη γραµµή σήµερα κινούνται σύγχρονου τύπου οχήματα επιτυγχάνοντας σαφώς 

µειωµένους, σε σχέση µε το παρελθόν, χρόνους μετακίνησης από και προς τα αστικά κέντρα  

Αθήνας και Θεσσαλονίκης (περίπου 3 ώρες από Αθήνα και λιγότερο από 1,5 ώρες από 

Θεσσαλονίκη). 

Η γραμμή Λάρισας-Βόλου (κωδ. Γραμμής Ε853) είναι  

1. μονή γραμμή, κανονικού εύρους, 

2. Η Ποιότητα παρεχόμενης υποδομής (kπ) είναι 0,74.  
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3. Ο ιδανικός χρόνος διαδρομής (ιδεατή χάραξη) για το αυτοτελές τμήμα ΛάρισαςΒόλου 

(κατηγορία Ε) είναι 55 min. 

Επίσης για τους σταθμούς Χάλκης (Α/Α 93, χ.θ.10+635), Μελίας (Α/Α 94, χ.θ. 16+312), 

Κιλελέρ/Κυψέλη (Α/Α 95, χ.θ. 25+420), Αρμενίου (Α/Α 96, χ.θ. 29+520) και Στεφανοβικείου 

(Α/Α 97, χ.θ. 32+924) που εξυπηρετούν τις Δημοτικές Ενότητες Πλατυκάμπου, Κιλελέρ, 

Αρμενίου αναλυτικά στοιχεία αναφέρονται στον Πίνακα που ακολουθεί 

 

  

 

 

 

 

Το βασικότερο πρόβλημα που αφορά το σιδηροδρομικό δίκτυο, σχετίζεται με την ασφάλεια 

των Ισόπεδων Διαβάσεων στην γραμμή Λάρισας-Βόλου, δεδομένου ότι οι περισσότερες από 

αυτές (πλην της Χάλκης και του Κιλελέρ που εξυπηρετούν ευρύτερες συγκοινωνιακές 

ανάγκες) χρησιμοποιούνται για αγροτικές δραστηριότητες. Η επικείμενη αναβάθμιση του 

σιδηροδρομικού δικτύου και η αύξηση της ταχύτητας κίνησης των συρμών που αυτή θα 

επιφέρει, καθιστά επιτακτική την αναζήτηση μιας λύσης που θα συνδυάζει την ασφάλεια των 

μετακινήσεων με την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων στην περιοχή. 

4.11.3 Αεροδρόμια 

Το µοναδικό αεροδρόμιο στην Π.Ε. Λάρισας βρίσκεται στην πόλη της Λάρισας. Πρόκειται για 

στρατιωτικό αεροδρόμιο που κατά το παρελθόν εξυπηρετούσε πτήσεις της πολιτικής 

αεροπορίας (γραµµές Εσωτερικού της Ολυµπιακής). Η ΥΠΑ το θεωρεί ως υπάρχον πολιτικό 

του οποίου έχει ανασταλεί η λειτουργία λόγω περιορισμένης ζήτησης, ωστόσο έχει ήδη 

αποφασισθεί η λειτουργία του για εξυπηρέτηση πτήσεων cargo και charter. 

Το αεροδρόμιο αυτό εξυπηρετεί επίσης και τον Δήμο Κιλελέρ  

4.11.4 Δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας  

Από την Π.Ε. Λάρισας διέρχονται δύο γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας των 400 kV 

(διπλού κυκλώματος) που ανήκουν στο διασυνδεδεμένο εθνικό σύστημα και συνδέουν το 

ενεργειακό κέντρο των θερμοηλεκτρικών σταθμών της Πτολεμαΐδας και Κοζάνης με την 

ευρύτερη περιοχή Αθηνών. Πρόκειται για τις παρακάτω εναέριες γραμμές υψηλής τάσης: 

• Καρδιά – Λάρισα – Λάρυμνα. 

• Αγ. Δημήτριος – Λάρισα – Λάρυμνα. 

Αναλυτικότερα οι οδεύσεις και οι γραμμές υψηλής τάσεως 400 kV καθώς και οι υπερτοπικές 

γραμμές υψηλής τάσεως 150 kV δίδονται στον Χάρτη 2.6α 

4.11.5 Τηλεπικοινωνιακά δίκτυα  

Το ποσοστό χρήσης σταθερών τηλεφωνικών συνδέσεων ανά 100 κατοίκους ανά τηλεφωνική 

περιφέρεια για την Π.Ε. Λάρισας αγγίζει το 46%, το οποίο είναι κάτω από το μέσο όρο των 

Π.Ε. της Ελλάδας (51%). 
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Όσον αφορά στα ευρυζωνικά δίκτυα, η Π.Ε. Λάρισας έχει ανταποκριθεί με χαμηλά ποσοστά 

στην εγκατεστημένη υποδομή για ευρυζωνικά δίκτυα (ADSL) σχετικά με τις υπόλοιπες 

Περιφέρειες και Π.Ε. της χώρας, καθώς το ποσοστό αξιοποίησης αγγίζει το 57% περίπου. 

Επίσης, σημειώνεται σημαντική υστέρηση στη διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας στην Π.Ε. 

Λάρισας σε σχέση με το μέσο όρο του πληθυσμού της Ελλάδας. 

Καινούργια δυναμική στο χώρο δημιουργήθηκε με την κατασκευή των έργων εγκατάστασης 

δικτύου οπτικών ινών στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» στο Δήμο 

Λαρισαίων 54,4 χλμ. (μήκος τάφρου). Η όδευση του δικτύου αφορά 43,5 χλμ την πόλη της 

Λάρισας και 10,9 χλμ στη Γιάννουλη και τη Φαλάνη. Οι οικισμοί της Δημοτικής Ενότητας 

Κοιλάδος εντάσσονται στο τηλεφωνικό κέντρο Λάρισας. Το βασικό δίκτυο στο εσωτερικό των 

οικισμών είναι υπόγειο και στη συνέχεια μέσω υπέργειου δικτύου κατανέμεται στους 

συνδρομητές. Το τηλεφωνικό δίκτυο είναι ψηφιακό σε όλη την περιοχή. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων οι πεδινές 

εκτάσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας και οι περιοχές γύρω από τους οικισμούς καλύπτονται 

από ευρυζωνικές υπηρεσίες. Στην Νίκαια μάλιστα από το τέλος του 2014 υπάρχει δυνατότητα 

μέσω του δικτύου οπτικών ινών η πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες με ταχύτητες VDSL 

έως 50 Mbps  

Οι οικισμοί του Δήμου Κιλελέρ στους οποίους είναι δυνατή η ελεύθερη πρόσβαση στο 

διαδίκτυο: Νίκαια (νέο Δημαρχείο, πλατεία Αγ. Γεωργίου, ΚΑΠΗ, γήπεδο τένις, βοηθητικό 

γήπεδο, κλειστό γυμναστήριο, υδατόπυργος), Κιλελέρ (πρώην Δημαρχείο), Πλατύκαμπος 

(ΚΕΠ), Ν.Καρυές, Αγναντερή 

4.12 Πολιτιστική Κληρονομιά 

Αρχαιολογικοί χώροι-Μνημεία Στην περιοχή του Δήμου Κιλελέρ υπάρχει πλούσιο πολιτιστικό 

απόθεμα που χάνεται στο βάθος του χρόνου. Οι πιο σημαντικοί, αντιπροσωπευτικοί και 

εντυπωσιακοί σε πλήθος ευρημάτων χώροι είναι οι αρχαιολογικοί χώροι Παλαιόσκαλας 

Καλαμακίου και Κραννώνα. Για τους δύο αυτούς πολύ σημαντικούς χώρους πιο αναλυτικά 

στοιχεία έχουν ως εξής: 

4.12.1 Αρχαιολογικός χώρος Παλαιόσκαλας  

Ιστορικό :Σύμφωνα με την ΙΕ' Εφορεία Κλασικών Αρχαιοτήτων, Ο προϊστορικός οικισμός 

στη θέση Παλαιόσκαλα, ήταν κτισμένος πολύ κοντά στην ανατολική όχθη της αποξηραμένης 

σήμερα λίμνης Κάρλας - ή Βοιβηίδος κατά την αρχαιότητα - και απλώνεται στις παρυφές των 

δυτικών κλιτύων του Μαυροβουνίου. Βρίσκεται περίπου 47 χιλ. νοτιοανατολικά της Λάρισας, 

25 χιλ, νοτιοανατολικά του ΘΗΣ Χάλκης, 5 χιλ. νότια από το χωριό Καλαμάκι, του Δήμου 

Κιλελέρ του Νομού Λάρισας. Στη θέση Παλαιόσκαλα διενεργήθηκε ανασκαφή που έφερε στο 

φως προϊστορικό οικισμό με τη μορφή μαγούλας. Με βάση τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και 

την κεραμική ο οικισμός μπορεί να χρονολογηθεί στην Τελική Νεολιθική περίοδο. Η λίμνη 

Κάρλα κοντά στην όχθη της οποίας απλωνόταν ο οικισμός αποξηράνθηκε κατά τα έτη 1959-

1962, ενώ σήμερα έχει πραγματοποιηθεί μερική αποκατάσταση της λίμνης με την κατασκευή 

ενός μεγάλου ταμιευτήρα. Στον οικισμό διενεργήθηκε ανασκαφική έρευνα κατά τα έτη 2001 

και 2002 σε έκταση 3,5 στρεμμάτων, στα πλαίσια της κατασκευής του Συλλεκτήρα 3 του 

Ταμιευτήρα Κάρλας. Μετά το πέρας της έρευνας, η οποία ωστόσο δεν ολοκληρώθηκε, 

αποφασίστηκε η διατήρηση του οικισμού καθώς και περαιτέρω εργασίες για την ανάδειξή του. 
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Μετά τον καθαρισμό και την περίφραξη του χώρου κατασκευάστηκαν αντιστρεπτά στέγαστρα 

για την προστασία των αρχαίων λειψάνων.  

Περιγραφή : Ο προϊστορικός οικισμός που ανασκάφτηκε στη θέση Παλαιόσκαλα έχει τη 

μορφή μαγούλας, όπως ονομάζονται χαρακτηριστικά στη Θεσσαλία οι χαμηλές εξάρσεις του 

εδάφους που καλύπτουν λείψανα της αρχαιότητας. Η διάμετρος του οικισμού είναι περίπου 

150 μ., ενώ το ύψος της μαγούλας φτάνει τα 6 μ. Στην κορυφή της μαγούλας παλιές 

εκτεταμένες εργασίες ισοπέδωσης και λάκκοι δενδροφύτευσης είχαν προξενήσει σημαντικές 

ζημιές στα κτίσματα και τις επιχώσεις του οικισμού. Κύριο γνώρισμα του οικισμού αποτελούν 

οι λιθόκτιστοι αναλληματικοί τοίχοι 

και περίβολοι που τον περιτρέχουν 

σε περίπου ομόκεντρη διάταξη, 

ανάμεσα στους οποίους 

δημιουργούνται περισσότερο ή 

λιγότερο ευρύχωρες ενότητες για τα 

σπίτια και τις διάφορες κατασκευές. 

Το κεντρικό τμήμα του οικισμού 

καταλαμβάνει ένα κτίσμα με 

ορθογώνια κάτοψη το οποίο 

φαίνεται να περιβάλλεται από δύο 

κυκλικούς τοίχους, αλλά η 

ανασκαφή τους δεν έχει ακόμη 

ολοκληρωθεί.  

Στα σπίτια και τις κατασκευές 

(εστίες) που έχουν προς το παρόν 

αποκαλυφτεί τόσο στον εσωτερικό 

πυρήνα του οικισμού όσο και 

ανάμεσα στα αναλήμματα και τους περιβόλους, δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι ανασκαφές 

ενώ μερικά σώζονται αποσπασματικά. Σε ιδιαίτερα καλή κατάσταση βρέθηκε ένας 

αναλημματικός τοίχος με επικλινές μέτωπο. Είναι κτισμένος από μικρές πέτρες και λάσπη στο 

νοτιοανατολικό τμήμα του οικισμού, και σώζεται σε μήκος περίπου 60 μ. και μέγιστο ύψος 

2,30 μ. Σε τμήμα ενός περιβόλου στο ανατολικό τμήμα του οικισμού αποκαλύφτηκε είσοδος 

πλάτους 2 μ., η οποία φαίνεται ότι καταργήθηκε σε μεταγενέστερη οικοδομική φάση. Εκτός 

από την κεραμική που βρέθηκε σε μεγάλη ποσότητα, ήρθαν επίσης στο φως ειδώλια, λίθινα 

εργαλεία, μυλόπετρες, σφοντύλια, λίγα χάλκινα αντικείμενα (σμίλη και πέλεκυς) και άλλα 

ευρήματα.  

Ο αρχαιολογικός χώρος είναι επισκέψιμος έπειτα από συνεννόηση με την Εφορεία. (πηγή: Υπ. 

Πολιτισμού)   

4.12.2 Αρχαιολογικός Χώρος Κραννώνα  

Ιστορικό : Τα λείψανα της αρχαίας Κραννώνας, σημαντικότατης πόλης της Πελασγιώτιδας, 

πού άκμασε κυρίως κατά τους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους (6ος - 4ος αι. π.Χ.), έχουν 

εντοπιστεί 25 χλμ. νοτιοδυτικά της Λάρισας και 2 χλμ. προς την ίδια κατεύθυνση από την 

ομώνυμη σύγχρονη κοινότητα. Η σπουδαία της θέση στο εύφορο νοτιοδυτικό τμήμα της 

πεδιάδας, βόρεια του οροπεδίου που σχηματίζεται ανάμεσα στα όρη Χαλκηδόνιον και 

Φυλλήιον, φυσικό πέρασμα από την πεδιάδα της Λάρισας προς αυτή της Φαρσάλου, την 
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καθιστούν μία από τις πλουσιότερες πόλεις της αρχαίας Θεσσαλίας. Από παλιότερους 

ερευνητές η πόλη συνδέθηκε με την ομηρική πόλη Εφύρα (Όμηρος, Αλιάδα 13,301). Η 

ονομασία Κραννών, σύμφωνα με μια ετυμολογία, προέρχεται από την αιολική λέξη κράννα 

που σημαίνει κρήνη. Η Κραννών αποτέλεσε την έδρα της ισχυρής φατρίας των Σκοπάδων, η 

οποία διοίκησε την πόλη για μεγάλο χρονικό διάστημα, κατά τον 6ο και 5ο αι. π.Χ. Ήδη από 

το 480 π.Χ. κόβει δικά της αργυρά και χάλκινα νομίσματα, γεγονός που αποδεικνύει τον 

πλούτο της πόλης. ην περίοδο αυτή ακολουθεί την πολιτική των Αλευάδων της γειτονικής 

Λάρισας. Από τον 4ο αι. π.Χ. αρχίζει σιγά-σιγά να κάνει τον κυρίαρχο ρόλο στις εξελίξεις, 

καθώς οι συγκοινωνίες άρχισαν να επηρεάζουν την ανάπτυξη μιας πόλης και η πεδιάδα γύρω 

από την Κραννώνα είναι μικρή και η θέση της απόμερη. Τον 4ο αι. π.Χ. κυβερνά στην 

Κραννώνα ο τύραννος Δεινίας των Φερών σύμφωνα με τις αρχαίες πηγές. Η περιοχή της 

Κραννώνας αποτέλεσε πεδίο σημαντικών μαχών, όπως αυτής του έτους 322 π.Χ., όταν ο 

μακεδόνας στρατηγός Αντίπατρος νίκησε τους Έλληνες στο λαμιακό πόλεμο. Σταδιακά η πόλη 

αρχίζει να χάνει τη σημασία της και παύει πλέον να ιδιαίτερη γίνεται αναφορά στις πηγές. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι κανένας στρατηγός του Κοινού των Θεσσαλών δεν κατάγεται από 

την Κραννώνα μετά το 196 π.Χ.  

Περιγραφή: Στον αρχαιολογικό χώρο της Κραννώνας δεσπόζει η χαμηλή τραπεζιόσχημη 

έξαρση, εμβαδού περίπου 160 τ.μ., η οποία ταυτίζεται με την πόλη των αρχαϊκών και κλασικών 

χρόνων. Με δοκιμαστικές ανασκαφικές έρευνες διαπιστώθηκε η ύπαρξη πλινθόκτιστου 

οχυρωματικού τείχους, πλάτους 3 μ. περίπου. Στους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους η 

πόλη εξαπλώθηκε περιμετρικά της κλασικής και συμπεριέλαβε μέσα στον πολεοδομικό ιστό 

της και τα παλιότερα νεκροταφεία. 

Δυτικά του υψώματος της κλασικής 

πόλης, κατά μήκος του αρχαίου 

δρόμου που συνέδεε την Κραννώνα 

με τη Φάρσαλο, απλώνονται τα 

νεκροταφεία με απλούς τάφους 

καθώς και εκτεταμένο νεκροταφείο 

τύμβων του 5ου ή 4ου αι. π.Χ. Έχουν 

εντοπιστεί τουλάχιστον 16 ταφικοί 

τύμβοι και υπάρχει πιθανότητα να 

υπήρχαν περισσότεροι. Ορισμένοι 

από αυτούς που είχαν ανασκαφεί 

διέθεταν πλούσια κτερίσματα. 

Επιγραφικές μαρτυρίες δηλώνουν 

την ύπαρξη των ναών της Αθηνάς και 

του Ασκληπιού, όπου φυλασσόταν το επίσημο αρχείο της πόλης. Επίσης κάνουν λόγο για 

λατρείες του Απόλλωνα Τεμπίτη, του Ολυμπίου Διός, του Ήλιου, αιγυπτιακών θεοτήτων και 

λατρείες διαφόρων επωνύμων ηρώων. Έχουν ανασκαφεί τρεις ταφικοί τύμβοι κλασικής 

περιόδου, πλήθος άλλων τάφων, κυρίως κιβωτιόσχημων Κλασικής, Ελληνιστικής και 

Ρωμαϊκής περιόδου. Επίσης έχει ερευνηθεί νεκροταφείο της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου με 

πλούσια κτερίσματα, το οποίο είχε κατασκευαστεί πάνω σε προϊστορικό οικισμό (μαγούλα). 

Έχει εντοπιστεί ακόμη στο ψηλότερο σημείο της κλασικής πόλης η οχυρωμένη ακρόπολη και 

έχει επισημανθεί στην κάτω πόλη η αγοράς της. Τέλος αποκαλύφθηκαν δύο κεραμικοί 

κλίβανοι υστεροεληνιστικών χρόνων και τμήμα ελληνιστικών οικιών. 
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Εις την παρακείμενη φωτογραφία δίδεται μία γενική άποψη του τύμβου θολωτού τάφου Β΄ 

Κραννώνα στον αρχαιολογικό χώρο Κρανώνα. 

4.12.3 Ευρύματα στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας 

Νίκαια. Η πυκνότητα των εγκατεσπαρμένων νεολιθικών οικισμών στην περιοχή γύρω από τη 

Νίκαια (έχουν βρεθεί έως σήμερα 19 μαγούλες) και τα ευρήματα των ιστορικών 

χρόνων(επιγραφή των αρχαϊκών χρόνων, επιτύμβιες στήλες των ρωμαϊκών χρόνων και 

αναθηματικές στήλες στον Ίμψιο και Ζευξάνθιο Ποσειδώνα των ελληνιστικών χρόνων), 

αποδεικνύουν την αρχαιότατη κατοίκησή της. Ακόμη εικάζεται πως η Νίκαια κατέχει τη θέση 

της αρχαίας Χάλκης, ιδρυμένης πάνω σε ένα βασικό δρόμο επικοινωνίας της Θεσσαλίας.  

Μοσχοχώρι: στην περίμετρο της κοινότητας βρέθηκαν τρεις νεολιθικές εγκαταστάσεις σε 

μαγούλες. Οι κορμοί των πήλινων ειδωλίων από τις ίδιες θέσεις προσφέρουν ενδείξεις για τον 

τρόπο κατασκευής τους.  

Μύρα: στη θέση Μαγούλα έχουν βρεθεί ψηφιδωτά σε εκσκαφές καθώς και τάφοι διάσπαρτα 

σε άλλες τοποθεσίες.  

Νέα Λεύκη: στα νότια του χωριού βρέθηκαν δύο μαγούλες και προϊστορικά ευρήματα. 

4.12.4 Ευρύματα στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Πλατύκαμπου 

Πλατύκαμπος: νεολιθικοί οικισμοί και ευρήματα της κλασικής εποχής βρέθηκαν 

εγκατεσπαρμένα στη γύρω περιοχή. Τούρκικο κτίσμα έχει σωθεί μέσα στον Πλατύκαμπο. 

Γλαύκη: νεολιθικοί οικισμοί και κλασικά ευρήματα. Μελισσοχώρι: στην περίμετρο του 

χωριού βρέθηκαν νεολιθικοί οικισμοί. Χαρακτηριστικά ευρήματα της ίδιας περιόδου είναι δύο 

ανθρωπόμορφα ειδώλια που παριστάνουν γυναίκες με καμπούρες. Σε ορισμένες από τις 

νεολιθικές θέσεις βρέθηκαν και τύμβοι καθώς και άλλα ευρήματα της κλασικής εποχής. Οι 

υπόγειες εγκαταστάσεις Γερμανικού Αρχηγείου σώζονται στη Μαγούλα Καρλή ή Μεσσιανή.  

Ομορφοχώρι: εντοπίστηκε θέση νεολιθικού οικισμού γύρω από το Ομορφοχώρι (η πιο 

σημαντική στη θέση Γεντίκι ή Χασάμπαλη), καθώς και τα ευρήματα της περιόδου της 

Χαλκοκρατίας, αλλά και των ιστορικών χρόνων (κλασικών και μεταβυζαντινών).  

Νάματα: η θέση νεολιθικού οικισμού έχει εντοπιστεί σε μαγούλα κοντά στο χωριό. 
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4.13 Ακουστικό Περιβάλλον 

4.13.1 Απαιτήσεις νομοθεσίας 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της πάγιας διαταγής 1180/1981 για τα όρια των εκπομπών θορύβου 

τα καθορισμένα επιτρεπόμενα όρια θορύβου στα όρια του οικοπέδου, σε περιοχές όπου το 

επικρατέστερο στοιχείο είναι το βιομηχανικό, είναι 65 dBΑ 

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου που εκλύεται από μία εγκατάσταση καθορίζεται από 

τον πίνακα 4.9 παρακάτω και καθορίζεται στα όρια του οικοπέδου όπου υπάρχει η 

εγκατάσταση. 

 

Πίνακας 4.9: Μέγιστο επιτρεπόμενο όριο θορύβου 

α/α Περιοχή Ανώτατο όριο θορύβου 

σε dBA 

1 Νομοθετημένες βιομηχανικές περιοχές 70 

2 Περιοχές όπου το επικρατέστερο στοιχείο είναι 

το βιομηχανικό  

65 

3 Περιοχές όπου επικρατεί εξίσου το 

βιομηχανικό και το αστικό στοιχείο 

55 

4 Περιοχές όπου επικρατεί το αστικό στοιχείο 50 

Για τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε επαφή με κατοικίες, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο 

θορύβου καθορίζεται σε 45 dBA, ανεξαρτήτως της περιοχής στην οποία βρίσκεται η 

εγκατάσταση, μετρούμενο εντός της κατοικίας με ανοικτές πόρτες και παράθυρα.  

4.13.2 Σημερινή στάθμη θορύβου 

Με τα σημερινά δεδομένα η ακουστική κατάσταση στην περιοχή του σταθμού  είναι πρακτικά 

εξαιρετική αφού εις την ευρύτερη περιοχή δεν λειτουργούν βιομηχανικές ή εξορυκτικές 

επιχειρήσεις  ούτε διέρχεται οδός ταχείας κυκλοφορίας. Επομένως όλες οι νέες εγκαταστάσεις 

του ΘΗΣ Χάλκης που θα προστεθούν θα πρέπει να τηρούν ανέτως τα όρια του ΠΔ 1180/1981 

διότι δεν υπάρχει σήμερα άλλη ηχητική πηγή θορύβου η οποία επιβαρύνει τα σύνορα του 

γηπέδου του ΘΗΣ Χάλκης 

4.14 Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον 

4.14.1 Ποιότητα ατμόσφαιρας στην περιοχή ενδιαφέροντος 

Στοιχεία για την ποιότητα της ατμόσφαιρας στην περιοχή της Χάλκης είναι ιδιαίτερα 

περιορισμένα. Από την ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ «Χαρτογράφηση ατμοσφαιρικής ρύπανσης» 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=491&language=el-GR 

λαμβάνονται τα ακόλουθα πολύ γενικά στοιχεία ποιότητας της ατμόσφαιρας:  

Μέση ετήσια συγκέντρωση NO2 : <26 μg/Nm3 

Μέγιστη ωριαία συγκέντρωση NOx : <100 μg/Nm3 

Μέγιστη ωριαία συγκέντρωση CO : <5.000 μg/Nm3 

Τα στοιχεία αυτά είναι γενικά και απλώς υποδεικνύουν ότι η ποιότητα της ατμόσφαιρας στην 

περιοχή της Χάλκης καθώς και στο 95% της επικράτειας είναι χαμηλότερα από το κάτω όριο 

επικινδυνότητας. 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=491&language=el-GR
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Τα παραπάνω στοιχεία υποδεικνύουν ότι στην περιοχή της πόλης της Χάλκης , η ατμόσφαιρα 

είναι πρακτικά στο κάτω όριο της νομοθεσίας (40 μg/Nm3) από πλευράς οξειδίων του αζώτου. 

Αυτό είναι αναμενόμενο διότι η περιοχή εγκαταστάσεως του σταθμού είναι αμιγώς αγροτική 

χωρίς την ύπαρξη πηγών NOx από δρόμους ταχείας κυκλοφορίας ή βιομηχανικές εγκπομπές.  

(βλέπε http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=495&language=el-GR). 

4.14.2 Απαιτήσεις νομοθεσίας για την ποιότητα του αέρια 

Το έτος 2002 εκδόθηκε η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) 34/2002 «Οριακές και 

κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του αζώτου 

και οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου». Η πράξη αυτή ενσωματώνει στο 

Ελληνικό δίκαιο την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/30/ΕΚ για τα ανώτατα όρια ατμοσφαιρικών 

ρύπων: σωματίδια (PM10, PM2.5), οξείδια ΝΟx, SO2, και μόλυβδος.  

Με την πράξη αυτή καθορίστηκαν νέα αυστηρότερα πρότυπα ποιότητας του αέρα για το 

οξείδιο του θείου, τα οξείδια του αζώτου, τα σωματίδια και τον μόλυβδο. 

Πίνακας 4.10: Αναθεωρημένα πρότυπα ποιότητας για τα ψιλά σωματίδια (PM10),  

Ρύπος Νέο όριο ποιότητας αέρα (g/m3) 

Ψιλά σωματίδια 

(PM10) Στάδιο I 

50 – 24ωρη οριακή τιμή με όχι πλέον των 35 υπερβάσεων ανά έτος 

40 – ετήσιο μέσο 

Ψιλά σωματίδια 

(PM10) Στάδιο II 

(μετά το 2010) 

50 – 24ωρη οριακή τιμή με όχι πλέον των 7 υπερβάσεων ανά έτος 

20 – ετήσιο μέσο 

Όπως διαπιστώνεται από τον Πίνακα 4.10 επιτρέπεται μόνο για 7 ημέρες το έτος να γίνεται 

υπέρβαση της τιμής των 20 g/m3 σε ημερήσια βάση.  

Σε ότι αφορά τους υπόλοιπους αέριους ρύπους, τα νέα όρια έχουν ως εξής: 

Πίνακας 4.11: Νέο όριο SO2 ποιότητα αέρα για την προστασία της υγείας του ανθρώπου 

 Περίοδος 

μ.ο. 
Οριακή τιμή 

Ωριαία οριακή τιμή για την 

προστασία της υγείας του ανθρώπου 
1 ώρα 

350 μg/Nm³ SO2  

Όχι πλέον των 24 υπερβάσεων το έτος 

Ημερήσια οριακή τιμή για την 

προστασία της υγείας του ανθρώπου 
24 ώρες 

150 μg/Nm³ SO2  

Όχι πλέον των 3 υπερβάσεων το έτος 

 

Πίνακας 4.12: Νέο όριο NO2  ποιότητας αέρα για την προστασία της υγείας του ανθρώπου 

 Περίοδος μ.ο. Οριακή τιμή 

Ωριαία οριακή τιμή για την 

προστασία της υγείας του 

ανθρώπου 

1 ώρα 
200 μg/Nm³ ΝO2  

Όχι πλέον των 18 υπερβάσεων το έτος 

 ημερολογιακό έτος 40 μg/Nm³ NO2 (οριακή τιμή μέσου ετήσιου) 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=495&language=el-GR
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Πίνακας 4.13 Νέο όριο NOx (NO2 +ΝΟ) ποιότητας αέρα για την προστασία της υγείας των 

ανθρώπων 

 Περίοδος μέσου όρου Οριακή τιμή 

Ετήσια οριακή τιμή για την 

προστασία της πλειονότητας των 

φυτικών ειδών 

ημερολογιακό έτος 30 μg/Nm³ NOx  

Η παραπάνω νομοθεσία αναθεωρήθηκε πρόσφατα με το ΦΕΚ 488, Β, 30 Μαρτίου 2011,  

Αριθμ. Η.Π. 14122/549/Ε.103 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». 

Με την νέα αυτή απόφαση τροποποιείται ελαφρώς η προηγούμενη ΠΥΣ και συμπληρώνεται 

εκτενώς στα θέματα διαχειρίσεως της ποιότητος ατμοσφαίρας. Τα νέα όρια για την προστασία 

της υγείας του ανθρώπου δίνονται στον Πίνακα 4.14  

Πίνακας 4.14 Νέο όρια αέρα για την προστασία της υγείας του ανθρώπου 

Περίοδος 

μέσου όρου 
Οριακή τιμή Περιθώριο ανοχής Ημερομηνία κατά 

την οποία πρέπει 

να έχει επιτευχθεί 

η οριακή τιμή 

Διοξείδιο του θείου 

1 ώρα 350 μg/m3 δεν πρέπει να 

υπερβαίνεται περισσότερο από 

24 φορές σε ένα ημερολογιακό 

έτος 

150 μg/m3 (43%) (1) 

1 ημέρα 125 μg/m3δεν πρέπει να 

υπερβαίνεται περισσότερο από 3 

φορές σε ένα ημερολογιακό έτος 

Ουδέν (1) 

Διοξείδιο του αζώτου 

1 ώρα 200 μg/m3 δεν πρέπει να 

υπερβαίνεται περισσότερο από 

18 φορές σε ένα ημερολογιακό 

έτος 

50% σης 19 Ιουλίου 1999, 

μειούμενο από την 1 

Ιανουαρίου 2001 και ανά 

εφεξής δωδεκάμηνο κατά ίσα 

ετήσια ποσοστά ώστε να 

καταλήξει σε 0% την 1 

Ιανουαρίου 2010 

1η Ιανουαρίου 2010 

Ημερολογιακό 

έτος 
40 μg/m3 50% στις 19 Ιουλίου 1999, 

μειούμενο από την 1 η 

Ιανουαρίου 2001 και ανά 

εφεξής δωδεκάμηνο κατά ίσα 

ετήσια ποσοστά ώστε να 

καταλήξει σε 0% την 1η 

Ιανουαρίου 2010 

1η Ιανουαρίου 2010 
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Βενζόλιο 

ημερολογιακό έτος 5 μg/m3 5 μg/m3  (100%) στις 13 

Δεκεμβρίου 2000, 

μειούμενο από την 1η 

Ιανουαρίου 2006 και ανά 

εφεξής δωδεκάμηνο κατά 

1η μg/m3 ώστε να 

καταλήξει σε 0% την 1 

Ιανουαρίου 2010 

1η Ιανουαρίου 2010 

Μονοξείδιο του άνθρακα 

μέγιστος 

ημερήσιος μέσος 

όρος οκταώρου 

10 mg/m3 60% (1) 

Μόλυβδος 

Ημερολογιακό 

έτος 
0,5 μg/m3 100% (3) 

ΑΣ 10 

I ημέρα 50 μg/m3, δεν πρέπει να 

υπερβαίνεται περισσότερο από 

35 φορές ανά ημερολογιακό 

έτος 

50% (1) 

Ημερολογιακό 

έτος 
40 μg/m3 20% (1) 

(1) Ισχύει ήδη από 1ης Ιανουαρίου 2005. 

(2)  Η μέγιστη ημερήσια 8ωρη μέση τιμή συγκέντρωσης επιλέγεται εξετάζοντας τους κυλιόμενους 8ωρους 

μέσους όρους που υπολογίζονται από ωριαία στοιχεία και ενημερώνονται ανά ώρα. Κάθε ανάλογος 

υπολογιζόμενος 8ωρος μέσος όρος αντιστοιχεί στην ημέρα κατά την οποία λήγει, δηλαδή η πρώτη 

περίοδος υπολογισμού για μία ημέρα είναι η περίοδος από τις 17:00 της προηγούμενης μέχρι τις 01:00 

εκείνης της ημέρας· η τελευταία περίοδος υπολογισμού οιοσδήποτε ημέρας είναι η περίοδος από τις 16:00 

έως τις 24:00 της ημέρας αυτής. 

(3) Ισχύει ήδη από 1ης Ιανουαρίου 2005. Η οριακή τιμή πρέπει να τηρείται μόνον από την 1η Ιανουαρίου 2010 

στην άμεση γειτνίαση των συγκεκριμένων βιομηχανικών πηγών που βρίσκονται σε τοποθεσίες ρυπανθείσες 

από δεκαετίες βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Στις περιπτώσεις αυτές, η οριακή τιμή μέχρι την 1η 

Ιανουαρίου 2010 ισούται προς 1,0 μ§/Γη\ Η περιοχή στην οποία ισχύουν υψηλότερες οριακές τιμές δεν 

πρέπει να εκτείνεται πέραν των 1000 ιη από τις συγκεκριμένες αυτές πηγές. 

Κρίσιμα επίπεδα για την προστασία της βλάστησης 

Περίοδος μέσου όρου Κρίσιμο επίπεδο 

Διοξείδιο του θείου 

Ημερολογιακό έτος και χειμώνας (1 

Οκτωβρίου έως 31 Μαρτίου) 
20 μg/m3  

Διοξείδιο του αζώτου 

Ημερολογιακό έτος 30 μg/m3 
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Από τον παραπάνω πίνακα 4.29 διαπιστώνεται ότι  τα όρια ποιότητας της ατμόσφαιρας 

παραμένουν περίπου τα ίδια με εκείνα των Πινάκων 4.25 έως 4.28.   

4.14.3 Εκτίμηση της ατμοσφαιρικής ρυπάνσεως βάσεως 

4.14.3.1 Γενικά 

Οι δύο βασικοί ατμοσφαιρικοί ρύποι του σταθμού θα είναι τα οξείδια του αζώτου (NOx)  και 

το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) . Εκπομπές διοξειδίου του θείου (SO2) ως και 

μικροσωματιδίων (pm10 και pm2.5) είναι πρακτικά αμελητέες ως και άλλες εκπομπές 

πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) . 

Επομένως εις την παρούσα εκτίμηση της ρυπάνσεως βάσεως, η έμφαση δίδεται στις εκπομπές  

NOx και CO και ιδίως σε εκείνες του NOx αφού για τις εκπομπές CO ισχύουν τα εξής : 

• Η μέγιστη ημερήσια επιτρεπόμενη τιμή συγκεντρώσεως στην ατμόσφαιρα (βλέπε 

ανωτέρω) είναι για το CO των 10 mg/m3 ενώ  για τα NOx είναι 200 μg/m3  δηλαδή 

είναι είναι 50 φορές μεγαλύτερο  ενώ παράλληλα οι οι επιτρεπόμενες εκπομπές ΝΟx 

και CO είναι 50 για τα NOx και 100 mg/Nm3 για το CO, αυτό συνεπάγεται ότι οι 

συγκεντρώσεις NOx επί εδάφους θα πλησιάζουν πολύ περισσότερο το όριο από το CO. 

• Το CO κατά την διασπορά του στην ατμόσφαιρα τείνει να οξειδώνεται προς CO2 και 

επομένως οι συγκεντρώσεις του μειώνονται 

4.14.3.2 Πηγές ΝΟx 

Τρεις είναι οι βασικές πηγές οξειδίων του αζώτου στην ατμόσφαιρα : 

• Βιομηχανικές σταθερές εκπομπές καύσεως 

• Οικιακές σταθερές εκπομπές κεντρικής θερμάνσεως 

• Κινητές εκπομπές οχημάτων 

Εις την περιοχή του γηπέδου του σταθμού υπάρχουν σε πολύ περιορισμένο βαθμό οι δύο από 

τις πηγές αυτές : οι κινητές εκπομπές και οι κεντρικές θερμάνσεως της Χάλκης. Η πηγές αυτές 

όμως δεν είναι εις θέση να προκαλέσουν αισθητή τοπική συγκέντρωση NOx λόγω εξαιρετικά 

χαμηλού επιπέδου εκπομπών NOx. 

Η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας της Λάρισας από τον ΘΗΣ Χάλκης 

Επίσης είναι και τα ΝΟx που παράγονται στην πόλη της Λάρισας και μεταφέρονται δια του 

αέρα στην ευρύτερη περιοχή. Επομένως όλες αυτές οι πηγές θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν 

κατά την ανάλυση της διασποράς των NOx του ΘΗΣ Χάλκης και να γίνει εκτίμηση της 

υφιστάμενης καταστάσεως συγκεντρώσεων NOx στην ατμόσφαιρα. 

Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις NOx στην περιοχή της Λάρισας σημειώνονται εντός της 

πόλεως της Λάρισας οι οποίες από ανάλογες περιπτώσεις πρέπει οι μέσες ετήσιες 

συγκντρώσεις να φθάνουν στα 20 -30 μg/m3 ενώ οι μέγιστες ωριαίες θα φθάνουν στα 50 έως 

70 μg/m3. Αν και αυτές οι τιμές απέχουν σημαντικά από τα όρια υγιεινής, εντούτοις επειδή 

πλησιάζουν περισσότερο στα όρια αυτά, η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας στην Λάρσιας ως 

αποτέλεσμα της λειτουργίας του ΘΗΣ Χάλκης δεν θα πρέπει είναι σημαντική όπως 

αποδεικνύεται στην συνέχεια.  
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5 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  

5.1 Περιγραφή μεθόδων εκτίμησης και αξιολόγησης επιπτώσεων 

5.1.1 Ο ΘΗΣ Χάλκης σαν έργο υποδομής της αειφόρου ανάπτυξης 

Το προτεινόμενο έργο του ΘΗΣ Χάλκης σχεδιάζεται ως έργο αειφόρου ανάπτυξης το οποίο 

θα έχει ευεργετικές επιδράσεις στο περιβάλλον της χώρας μας, όπως αυτό αναλύεται 

εκτενέστερα στην παράγραφο 3.6 . Οι βασικές στρατηγικές επιλογές του ΘΗΣ Χάλκης έχουν 

ως εξής: 

Επιλογές αειφόρου ανάπτυξης 

Ο ΘΗΣ Χάλκης αποσκοπεί στην παραγωγή και την διάθεση στην ελληνική και περιφερειακή 

αγορά ηλεκτρική ενέργεια η οποία θα παράγεται με καύσιμο το φυσικό αέριο με τον πλέον 

αποδοτικό τρόπο διεθνώς. Το προτεινόμενο σχέδιο ενσωματώνει όλες τις βέλτιστες διαθέσιμες 

τεχνικές και τεχνολογίες οι οποίες έχουν αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία ότι 

συμβάλλουν στην βιώσιμη ανάπτυξη.  

Πλήρης συμμόρφωση με τις θεσμικές επιταγές 

Το έργο σχεδιάζεται έτσι ώστε να ικανοποιεί πλήρως όλες τις αυστηρές προδιαγραφές της 

Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την ποιότητα του περιβάλλοντος. Το προτεινόμενο 

σχέδιο για ΘΗΣ Χάλκης διέπεται από ένα πλήθος Ευρωπαϊκών Οδηγιών οι οποίες εξετάζονται 

λεπτομερώς στα επιμέρους κεφάλαια της παρούσας μελέτης και στις οποίες συμμορφώνεται 

πλήρως. Χαρκατηριστικά αναφέρονται οι ακόλουθες οδηγίες: 

• Οδηγία 2001/42 για την αξιολόγηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

• Οδηγία 2001/80 για τις μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης 

• Οδηγία 2008/1 για την ολοκληρωμένο έλεγχο και αποφυγή ρύπανσης 

• Οδηγία 2010/75 για τις βιομηχανικές εκπομπές 

• Οδηγία 2008/50 για την ποιότητα της ατμόσφαιρας 

• Οδηγία 2000/60 οδηγία-πλαίσιο για τα νερά 

• Οδηγία 2000/14 για την θόρυβο από τον εξοπλισμό κατασκευής 

• Οδηγία 92/43 για την προστασία των οικοτόπων 

Επίσης κατά την λειτουργία εφαρμόζονται πλήρως οι οδηγίες και η αντίστοιχη εθνική 

νομοθεσία για την διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων.  

Συνέργεια με άλλες δραστηριότητες στην περιοχή 

Το προτεινόμενο σχέδιο για τον ΘΗΣ Χάλκης θέτει ένα πλαίσιο το οποίο ενδέχεται να 

επηρεάσει τις ακόλουθες δραστηριότητες ή προγραμματιζόμενα έργα στην περιοχή: 

• Την εξασφάλιση της ευστάθειας του ηλεκτρικού συστήματος με την δυνατότητα παροχής 

βοηθητικών υπηρεσιών για την διατήρηση της συχνότητας και της τάσεως του συστήματος  

η οποία επιβαρύνεται από την μεταβλητή λειτουργία των αιολικών της περιοχής. Οι 

υπηρεσίες αυτές εκτιμάται ότι θα είναι σε υψηλή ζήτηση μετά την σταδιακή κατάργηση 

των ηλεκτρικών ροών στο ΚΥΤ Λάρισας από το λιγνιτικό κέντρο Πτολεμαϊδος-Κοζάνης 

του οποίου η παραγωγή προβλέπεται να σταματήσει μέχρι το 2028. Επομένως ο ΘΗΣ 
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Χάλκης με την έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του ΚΥΤ Λάρισας θα συμβάλει 

στην βελτίωση των συνθηκών ευστάθειας του συστήματος μετά το κενό το οποίο θα 

προκληθεί από την αποχώρηση των λιγνιτικών μονάδων. 

• Την αναβάθμιση της περιοχής Λάρισας  ως μείζον ενεργειακό κέντρο της χώρας 

• Την αναβάθμιση της ποιότητας και της στάθμης των τοπικών υπηρεσιών μέσω της 

συνεργασίας με τον ΘΗΣ Χάλκης 

Το ΘΗΣ Χάλκης  σχεδιάζεται με σεβασμό προς τις τοπικές δραστηριότητες ούτως ώστε 

τελικώς να υπάρξουν θετικές συνέργειες και «ανταποδοτικά οφέλη» του έργου στην ευρύτερη 

περιοχή ενδιαφέροντος.  

5.1.2 Τα κριτήρια αξιολόγησης 

Η παρούσα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων συντάσσεται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ 

του Νόμου 4014/2011 καθώς και την απόφαση Αριθμ. οικ. 170225, ΦΕΚ 135Β, Ιανουαρίου 

2014 με τίτλο ‘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.  

Πέραν του νόμου αυτού, η εκπόνηση των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων διέπεται 

από διεθνείς προδιαγραφές, σχετικά με τον τρόπο της εκτίμησης των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων. 

Τα κριτήρια τα οποία λαμβάνονται υπ’ όψη στην παρούσα μελέτη και αφορούν τα 

χαρακτηριστικά των επιπτώσεων και την περιοχή που ενδέχεται να επηρεαστεί  είναι τα εξής:  

1. τους ενδεχόμενους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία  

2. τα περιβαλλοντικά προβλήματα ή κινδύνους που ενδέχεται να συνδέονται µε το έργο 

3. την πιθανότητα, τη διάρκεια, τη συχνότητα και την αναστρεψιµότητα των επιπτώσεων 

4. τον σωρευτικό χαρακτήρα των επιπτώσεων 

5. το μέγεθος και την έκταση στο χώρο των επιπτώσεων (γεωγραφική περιοχή και µέγεθος 

πληθυσμού που ενδέχεται να θιγούν) 

6. τον διασυνοριακό χαρακτήρα των επιπτώσεων (εάν υπάρχει) 

7. τη σπουδαιότητα και την ευαισθησία της περιοχής που ενδέχεται να επηρεαστεί, λόγω: 

• ειδικών φυσικών χαρακτηριστικών ή πολιτιστικής κληρονομιάς 

• υπέρβασης των περιβαλλοντικών ποιοτικών προτύπων ή των οριακών τιμών 

• εντατικής χρήσης της γης 

(Εν προκειμένω το έργο δεν θα εμφανίζει υπερβάσεις ως προς τις οριακές τιμές ή τα 

ισχύοντα περιβαλλοντικά πρότυπα, ούτε συμβάλλει σε εντατική χρήση της γης)  

8. τις επιπτώσεις σε περιοχές ή τοπία τα οποία απολαμβάνουν αναγνωρισμένο καθεστώς 

προστασίας σε Εθνικό, κοινοτικό ή διεθνές επίπεδο 
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5.1.3 Μεθοδολογία αξιολόγησης των «πιθανά σημαντικών επιπτώσεων»  

Σκοπός της αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι ο εντοπισμός της 

σημαντικότητας κάθε μιας από αυτές, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Νόμου 4014/2011, στο 

Παράρτημα ΙΙ του οποίου ορίζονται τα σχετικά περί της αξιολόγησης των «πιθανά σημαντικών 

επιπτώσεων» ως εξής: 

1) Περιγραφή, εκτίμηση και αξιολόγηση των πιθανά σημαντικών επιπτώσεων που το 

προτεινόμενο έργο ή δραστηριότητα ενδέχεται να προκαλέσει στο περιβάλλον από τη 

χρήση των φυσικών πόρων, την εκπομπή ρυπαντών, τη δημιουργία οχλήσεων και τη 

διάθεση των αποβλήτων, το σύνολο των δεδομένων και την περιγραφή των μεθόδων που 

χρησιμοποιήθηκαν για την πρόβλεψη και εκτίμηση των επιπτώσεων στο  περιβάλλον, με 

αναφορά στην αξιοπιστία των μεθόδων, καθώς και επισήμανση των ενδεχόμενων 

δυσκολιών που προέκυψαν κατά τη συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών.  

2) Αναλυτική περιγραφή των μέτρων που προβλέπονται για να αποφευχθούν, μειωθούν, 

αποκατασταθούν και αντισταθμιστούν οι σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις του έργου ή 

της δραστηριότητας στο περιβάλλον. 

 Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει:  

• Τον εντοπισµό όλων των επιβλαβών ή επωφελών δραστηριοτήτων του έργου. 

• Προσδιορισμό του επιπέδου ευαισθησίας των αποδεκτών που ενδέχεται να θιγούν από το 

Έργο. 

• Την εκτίµηση του επιπέδου σημαντικότητας µε όρους έκτασης του συμβάντος (υπό την 

έννοια της χωρικής επέκτασης του συμβάντος), συχνότητας (frequency) – δηλαδή 

πιθανότητας συμβάντος - και συνεπειών συμβάντος (δηλαδή μεγέθους των επιπτώσεων, 

θετικών ή αρνητικών).  

Οι όροι πιθανή έκταση συμβάντος, πιθανή συχνότητα και πιθανές συνέπειες συμβάντος 

εκτιμώνται ποσοτικά με βάση την κλίμακα μ (μικρή), μΜ (μεσαία), Μ (μεγάλη) ως 

ακολούθως: 

Πιθανή Έκταση Ο παράγον έκταση χαρακτηρίζει την έκταση του χώρου την οποία 

αναμένεται να επηρεάσει η εξεταζόμενη επίπτωση, αναφορικά με το 

συνολικό χώρο και την ευρύτερη περιοχή στην οποία εκτείνεται το έργο  

Πιθανή Συχνότητα Ο παράγων συχνότητα χαρακτηρίζει τον ρυθμό χρονικής επανάληψης 

ενός συμβάντος σε ετήσια βάση. Μεγάλη συχνότητα αντιστοιχεί σε 

σχεδόν καθημερινή επανάληψη ενώ μικρή συχνότητα αντιστοιχεί σε 

αραιά χρονικά συμβάντα.  

Πιθανή Συνέπεια  Ο παράγων συνέπεια χαρακτηρίζει τον βαθμό επιρροής του συμβάντος 

στην υγεία του ανθρώπου ή στα ευαίσθητα οικοσυστήματα ή στα 

στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς 

Η μεθοδολογία που εφαρμόζεται για την αξιολόγηση των επιπτώσεων αφορά τις εξής φάσεις 

του Έργου:  

• Φάση Κατασκευής 

• Φάση Λειτουργίας 
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Η αξιολόγηση αφορά έναν σημαντικό αριθμό διαφόρων τύπων επιπτώσεων, όπως αυτές 

περιγράφονται παρακάτω στον Πίνακα 19.1 

Πίνακας 5.1: Τύποι περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα κριτήρια και οι επιμέρους μεθοδολογίες για κάθε πεδίο ξεχωριστά αναλύονται στην 

επόμενη παράγραφο. 

 

 

 

Θετικές επιπτώσεις: Επιδρούν προς όφελος των αποδεκτών και των πόρων 

Αρνητικές επιπτώσεις: Επιδρούν αρνητικά στους αποδέκτες ή τους πόρους 

Μόνιμες επιπτώσεις: Προκύπτουν από αμετάκλητες αλλαγές στο υφιστάμενο 

περιβάλλον (π.χ. απώλεια χαρακτηριστικών από την κατάληψη της γης) 

Προσωρινές ή βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις: Διαρκούν μόνο για μία περιορισμένη 

χρονική περίοδο, π.χ. λόγω συγκεκριμένων εργασιών κατασκευής (π.χ. θόρυβος από το 

εργοτάξιο). Η διάρκεια των επιπτώσεων αυτών είναι συγκεκριμένη 

Μακροπρόθεσμες επιπτώσεις: Διαρκούν για μεγάλη χρονική περίοδο, π.χ. κατά τις 

εργασίες κατασκευής αλλά θα πάψουν να υφίστανται μετά το τέλος των εργασιών (π.χ. 

εκπομπές οφειλόμενες στις κατασκευαστικές εργασίες) 

Κύριες επιπτώσεις: Προκύπτουν άμεσα από τις εργασίες, όπως εκπομπές, απώλεια 

γης, κ.λπ. 

Άμεσες επιπτώσεις: Προκύπτουν από δραστηριότητες απαραίτητες για την 

ολοκλήρωση του έργου 

 

 
Δευτερεύουσες επιπτώσεις (έμμεσες ή επαγώμενες): Οι δευτερεύουσες επιπτώσεις 

είναι επιπτώσεις που εμφανίζονται σαν αποτέλεσμα των πρωτογενών επιπτώσεων, για 

παράδειγμα, επιπτώσεις στα οικοσυστήματα μπορούν να προκληθούν εξαιτίας αλλαγών 

στην ποιότητα του αέρα, η οποία είναι αποτέλεσμα των εκπομπών από το έργο 

Άμεσες επιπτώσεις: Προκύπτουν από δραστηριότητες απαραίτητες για την 

ολοκλήρωση του έργου 

Έμμεσες επιπτώσεις: Προκύπτουν από δραστηριότητες που δεν είναι απαραίτητες για 

την ολοκλήρωση του έργου αλλά επηρεάζονται από αυτές (π.χ. ρύπανση με ακάθαρτα 

ύδατα λόγω των εργαζομένων στην περιοχή του έργου) 

Συνδυαστικές επιπτώσεις: Οι συνδυαστικές επιπτώσεις είναι επιπτώσεις που 

προκαλούνται από τον συνδυασμό διαφορετικών επιπτώσεων σε συγκεκριμένους 

πόρους ή αποδέκτες, π.χ. ο θόρυβος, η σκόνη και η κυκλοφοριακή συμφόρηση που 

επηρεάζουν την ίδια ομάδα κατοίκων 

Σωρευτικές επιπτώσεις: Περιπτώσεις κατά τις οποίες το έργο πραγματοποιείται 

ταυτόχρονα με άλλες δραστηριότητες και μαζί επιφέρουν σωρευτικές επιπτώσεις για 

τους ίδιους αποδέκτες και τους ίδιους πόρους 
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5.1.4 Αξιολογούμενες επιπτώσεις 

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια και μεθοδολογία, στο παρόν κεφάλαιο δίνεται μία περιγραφή 

όλων των βασικών επιπτώσεων του έργου, όπως αυτές ενδέχεται να προκληθούν κατά τη 

διάρκεια κατασκευής ή λειτουργίας.  

Οι επιπτώσεις αυτές όπως κατηγοριοποιούνται στην συνέχεια,  διακρίνονται ως προς:  

Α. Κωδικοποίηση επιπτώσεων ανά κατηγορία  Κωδικός 

Κλιματικοί Παράγοντες  ΚΛΙ 

Έδαφος - Γεωργία ΕΔΦ 

Γεωλογία ΓΕΩ 

Τοπίο ΤΟΠ 

Υδατικοί πόροι ΥΔΠ 

Χλωρίδα – Οικότοποι ΧΛΟ 

Πανίδα ΠΝΔ 

Προστατευόμενες Περιοχές ΠΡΠ 

Χρήσεις γης ΧΡΓ 

Κοινωνικό-Οικονομικό Περιβάλλον ΚΟΠ 

Πληθυσμός-Δημογραφία ΠΛΔ 

Τεχνικές Υποδομές ΤΕΥ 

Πολιτιστική Κληρονομιά  ΠΟΚ 

Ακουστικό Περιβάλλον ΑΚΠ 

Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον ΑΤΠ 

 

Κάθε επίπτωση χαρακτηρίζεται εξ αρχής είτε ως Θετική (Θ) δηλαδή ως έχουσα ευεργετικές 

επιπτώσεις στο περιβάλλον και την κοινωνία ή ως Αρνητική (Α) σε αντίθετη περίπτωση. 

Β: Χώρος επίπτωσης :  περιοχή Σταθμού (Σ), περιοχή Χάλκης-Νικαίας (Χ) ή αμφότεροι 

(ΣΧ), Πανελλήνια (Π) 

Γ. Χρόνος επίπτωσης : Κατασκευή (Κ), Λειτουργία (Λ) ή αμφότερα (ΚΛ) 

Δ: Σημαντικότητα επίπτωσης : Σημαντική και Μη Σημαντική,  

Η περιοχή της Χάλκης περιλαμβάνει και την ζώνη πέριξ του αγωγού μεταφοράς φυσικού 

αερίου και εκτείνεται από τον κεντρικό αγωγό έως  το γήπεδο του σταθμού.  

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση όπου μία εξεταζόμενη επίπτωση αποδεικνύεται ως ασήμαντη, 

τότε στις θέσεις των ανωτέρω μπορεί να τεθούν παύλες «-»  

Με βάση τις παραπάνω κατηγορίες δομούνται στη συνέχεια οι πίνακες αξιολόγησης 

επιπτώσεων.  
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Για τον εντοπισμό των επιπτώσεων και πέρα της μεθοδολογίας της προηγουμένης παραγράφου 

ελήφθησαν επίσης υπ’ όψη:  

Α΄ οι απόψεις και γνώμες όλων των τοπικών φορέων (δήμος, δημοτικό συμβούλιο, 

περιφερειακή ενότητα) όπως έχουν εκφραστεί από τις ψηφισμένες αποφάσεις δια τα 

Επιχειρησιακά Σχέδια των Δήμων  Κιλελέρ και Λαρισαίων 

Β΄ οι απόψεις και γνώμες άλλων φορέων εντός ή εκτός της κεντρικής διοίκησης (ΥΠΕΝ, , 

ΡΑΕ, ΔΕΣΦΑ, επιστημονικά ιδρύματα κλπ.) , όπως αυτές εκφράζονται από της 

δημοσιοποιημένες αποφάσεις τους δια την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας 

Γ΄ η διεθνής πρακτική από ανάλογα έργα σε Ευρώπη και Αμερική, κυρίως σε ότι αφορά 

τον βαθμό αποδόσεως της σύγχρονης τεχνολογίας ηλεκτροπαραγωγής. 

Ε΄ η διεθνής αλλά και η εμπειρία από ανάλογα έργα  

Στο τέλος κάθε αξιολόγησης, ακολουθεί συγκεντρωτικός πίνακας με τον οποίο δίνονται 

συνοπτικά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.  

Στην τελευταία στήλη κάθε πίνακα δίνεται δείκτης με ένδειξη ΝΑΙ ή ΟΧΙ ο οποίος παραπέμπει 

στην σχεδίαση μέτρων για την πρόληψη, αντιμετώπιση ή/και περιορισμό κάθε συγκεκριμένης 

επίπτωσης. Τα μέτρα αυτά σχεδιάζονται με βάση την Βέλτιστη Διαθέσιμη Τεχνική ή 

Τεχνολογία διεθνώς αλλά και την εμπειρία από ανάλογα έργα. 

Με τα προβλεπόμενα μέτρα αναμένεται ότι οι αρχικά εκτιμώμενες σαν «πιθανά σημαντικές 

επιπτώσεις» με βάση την υπόθεση της «συνήθους πρακτικής» θα αποφευχθούν ή θα 

μετριαστούν ή θα αποκατασταθούν ή θα αντισταθμιστούν, όπως προβλέπεται από τον Νόμο 

4014/2011 (Παράρτημα ΙΙ).  

5.2 Κλιματικοί Παράγοντες 

5.2.1 Γενικά 

Εις την παράγραφο αυτή εξετάζονται οι επιπτώσεις του ΘΗΣ Χάλκης : 

1. Στην μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

2. Στο μικροκλίμα της περιοχής 

Σε ότι αφορά την μείωση των εκπομπών CO2, αυτό αποτέλεσε κεντρικό στόχο και 

αντικειμενικό σκοπό της ιδρύσεως και κατασκευής του ΘΗΣ Χάλκης και επεξηγείται εδώ με 

βάση τα δεδομένα της μελέτης αυτής. 

Σε ότι αφορά τις δυνητικές επιπτώσεις του ΘΗΣ Χάλκης στο μικροκλίμα της περιοχής, 

ειδικότερα εξετάζεται η τυχόν ορατότητα της στήλης των θερμών καυσαερίων της καμινάδας 

Όπως αποδεικνύεται στη συνέχεια η ανερχόμενη στήλη των καυσαερίων δεν θα είναι ορατή 

σε όλες τις μετεωρολογικές συνθήκες  

5.2.2 Η μείωση των εκπομπών CO2 (ΚΛΙ-1) 

Τα γενικότερα οφέλη και η σκοπιμότητα του ΘΗΣ Χάλκης εξετάζονται αναλυτικά εις την 

παράγραφο 3.6 ενώ και ειδικότερα η συμβολή του σταθμού εις την μείωση των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου εξετάζεται αναλυτικά εις την παράγραφο 3.6.4.  
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Εις την παράγραφο αυτή εκτιμήθηκε κατά τρόπο συντηρητικό ότι η ετήσια μείωση των 

εκπομπών CO2 λόγω υποκαταστάσεως παλαιότερων μονάδων φυσικού αερίου με χαμηλότερο 

βαθμό αποδόσεως ανέρχεται στο 15% των υφιστάμενων εκπομπών. Σε απόλυτα μεγέθη το 

ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε μία συνολική ετήσια μείωση εκπομπών CO2 κατά 67.055 τόνους. 

Η μείωση αυτή μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω εάν ληφθεί υπ’ όψιν ο βαθμός υποκαταστάσεως 

αποσυρόμενων λιγνιτικών μονάδων από τον ΘΗΣ Χάλκης. 

5.2.3 Ορατότητα της στήλης των θερμών καυσαερίων των καμινάδων (ΚΛΙ-2) 

Ένα άλλο θέμα περιβαλλοντικής όχλησης είναι εκείνο της ορατότητας της στήλης των θερμών 

καυσαερίων τα οποία εκλύονται από την καμινάδα του σταθμού και ανέρχονται στην 

ατμόσφαιρα.  

Τυχόν ορατότητα των θερμών καυσαερίων δύναται να προέλθει από τους κάτωθι λόγους : 

- ύπαρξη αιθάλης ή τέφρας στα καυσαέρια 

- ύπαρξη υδρατμών 

Η καύση με το φυσικό αέριο είναι πρακτικά απαλλαγμένη από άκαυστα ή αιθάλη ακόμα και 

σε συνθήκες εκκίνησης του σταθμού. Όταν η μονάδα λειτουργεί με καύσιμο πετρέλαιο (για 

ολίγες ημέρες ετησίως), υπάρχει το ενδεχόμενο εμφάνισης μικρού νέφους καπνού κατά την 

στιγμή της εκκίνησης, το οποίο όμως αμέσως εξαφανίζεται μέσα στα πρώτα λεπτά της 

λειτουργίας. Επομένως η αιτία αυτή ορατότητας της στήλης καυσαερίων δύναται να θεωρηθεί 

ως αμελητέα. 

Από την άλλη πλευρά η περίπτωση σχηματισμού νέφους ατμών λόγω συμπύκνωσης των 

υδρατμών των καυσαερίων θα πρέπει να αποκλειστεί εξ αρχής. Τούτο διότι η σύσταση των 

υδρατμών στα καυσαέρια δεν υπερβαίνει το 10% για καύσιμο φυσικό αέριο και το 5% για 

καύσιμο πετρέλαιο. Σε αυτές τις οριακές συστάσεις το σημείο δρόσου του υδρατμού είναι της 

τάξεως των 45°C και 30°C. Όμως η θερμοκρασία εξόδου των καυσαερίων στην ατμόσφαιρα 

είναι κατ’ ελάχιστον70 °. Εκ των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι ουδέποτε τα καυσαέρια πλησίον 

στο σημείο δρόσου των υδρατμών και επομένως είναι αδύνατη ο ορατότητα της στήλης 

καυσαερίων λόγω συμπυκνώσεως των υδρατμών. 

Συνεπώς η στήλη των καυσαερίων η οποία εκλύεται από κάθε καμινάδα του σταθμού δεν θα 

είναι ορατή. 

5.3 Έδαφος 

5.3.1 Παρουσίαση των επιπτώσεων 

Οι εξεταζόμενες επιπτώσεις αφορούν το συνοδό έργο μεταφοράς φυσικού αερίου μήκους ενός 

έως δύο χλμ, ο οποίος διέρχεται εξ ολοκλήρου από γεωργικές εκτάσεις. 

Επίπτωση ΕΔΦ-1: Απώλεια αγροτικής γης και σοδειάς 

Προσωρινή απώλεια της αγροτικής γης. Οι δραστηριότητες της κατασκευής μπορεί να 

προκαλέσουν προσωρινή απώλεια της αγροτικής γης, της σοδειάς  ή της απόδοσης σοδειάς.  

Επίπτωση ΕΔΦ-2: Μόνιμη αλλαγή χρήσης αγροτικής γης 

Μόνιμη μετατροπή της αγροτικής γης σε γη μη αγροτικής χρήσης.  
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Κατά την διάρκεια της λειτουργίας του έργου, η απαιτούμενη δουλεία σε ένα διάδρομο πάνω 

από τον υπόγειο χερσαίο αγωγό είναι δυνατόν να περιορίσει ορισμένου τύπου καλλιέργειες οι 

οποίες έχουν βαθύ ριζικό σύστημα.  

Τέλος η κατασκευή του σταθμού Μ/Ρ (μέτρησης/ρύθμισης πίεσης) για την διασύνδεση του 

χερσαίου αγωγού με το ΕΣΦΑ, θα απαιτήσει την μόνιμη μετατροπή μίας έκτασης ολίγων 

στρεμμάτων γης σε μη αγροτική χρήση.  

Επίπτωση ΕΔΦ -3: Απώλεια, διάβρωση  ή αλλοίωση επιφανειακού εδάφους 

Απώλεια τoυ επιφανειακού  εδάφους, ανάμειξη και/ή συμπίεση.  

Οι εργασίες κατασκευής μπορεί να έχουν σαν αποτέλεσμα την ανάμειξη επιφανειακού 

εδάφους και υπεδάφους, τη συμπίεση και/ή την εισαγωγή ζιζανίων/εισβολέων, οπότε θα 

μειωθεί η αγροτική παραγωγικότητα.  

Επίπτωση ΕΔΦ -4: Εναπόθεση σκόνης που παράγεται από τα εργοτάξια  

Η σκόνη που παράγεται κατά την κατασκευή μπορεί να εναποτεθεί σε παρακείμενη αγροτική 

γη που είναι φυτεμένη με σοδειές, με αποτέλεσμα την προσωρινή μείωση της 

παραγωγικότητας.  

5.3.2 Αξιολόγηση των επιπτώσεων 

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 

Κατά τη διαδρομή του ο αγωγός διέρχεται από καλλιεργούμενα εδάφη χωρίς δενδροστοιχίες 

βαθέως ριζικού συστήματος. Η ζώνη κατάληψης του έργου θα είναι κατά τη φάση κατασκευής 

λάτους 26μ. για τα γεωργικά εδάφη. 

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου (διάνοιξη ορύγματος, τοποθέτηση του αγωγού, κάλυψη 

ορύγματος), αναμένεται μια διαταραχή στη ζώνη ανάπτυξης του έργου, η οποία προέρχεται 

από την απομάκρυνση του επιφανειακού εδάφους, την εκσκαφή της τάφρου, τις εργασίες 

αποκατάστασης και φύτευσης της ζώνης. Οι συνέπειες προέρχονται από δύο κύριες 

διεργασίες: συμπύκνωση και αποσυμπύκνωση. Απ' αυτές η σημαντικότερη είναι η 

συμπύκνωση. 

Η συμπύκνωση είναι αναμενόμενη όταν η εφαρμοζόμενη πίεση από τα μηχανήματα ή τα 

σχήματα ξεπερνάει την φυσική αντοχή του εδάφους. Τόσο η φόρτιση, όσο και η αντοχή του 

εδάφους διαφέρουν με τον χρόνο, αλλά γενικώς η εφαρμοζόμενη πίεση κατά τη διάρκεια της 

κατασκευής στη ζώνη εργασίας θα ξεπεράσει αυτή που προέρχεται από τις συνήθεις αγροτικές 

εργασίες. Επομένως, αυξημένος κίνδυνος συμπύκνωσης είναι αναμενόμενος. Η πιθανότητα 

συμπύκνωσης δεν μπορεί να προβλεφθεί για καμία περιοχή χωρίς επιπλέον στοιχεία, μπορούν 

όμως να εκτιμηθούν με αρκετή ακρίβεια οι διακυμάνσεις σε σχέση με το είδος του εδάφους 

και το κλίμα. 

Αναφορικά με την πιθανότητα διάβρωσης του εδάφους, μία άλλη επίδραση της κατασκευής 

στο έδαφος είναι η αλλαγή της περιεκτικότητας σε πέτρες. Η ανεξέλεγκτη αποκατάσταση σε 

πετρώδη εδάφη μπορεί να προσθέσει πέτρες πάνω στο υπόστρωμα ή στο επιφανειακό έδαφος 

προξενώντας προβλήματα στη συγκράτηση του νερού και στις καλλιέργειες. 

Σχετιζόμενη με τη διάβρωση, μια άλλη επίπτωση είναι η  ποιότητα του εδάφους κατά την φάση 

της κατασκευής και της αποκατάστασης λόγω της μεταβολής της ξηρασίας και της υγρασίας. 

Ο κίνδυνος ξηρασίας εκτιμάται από την ποσότητα του νερού του εδάφους (που προσδιορίζεται 
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από το κλίμα) και τη δυνατότητα του εδάφους για ανάπτυξη καλλιεργειών. Η ποσότητα του 

νερού που απελευθερώνεται στις ρίζες των φυτών μπορεί να μεταβληθεί από την αλλαγή της 

δομής του εδάφους ή της περιεκτικότητας σε πέτρες που μπορεί να προέλθει από την 

κατασκευή του αγωγού. 

Οι εκτιμήσεις των επιπτώσεων, επομένως, εξαρτώνται από την πιθανότητα μεταβολής αυτών 

των ιδιοτήτων του εδάφους. Η υγρασία του εδάφους επίσης είναι παράγοντας που επηρεάζεται 

από την κατασκευή, καθώς εξαρτάται από τη δυνατότητα αποστράγγισης και τη 

διαπερατότητα του εδάφους. Η διαπερατότητα του εδάφους μπορεί να μεταβληθεί κατά την 

κατασκευή και την αποκατάσταση. 

Η ρύπανση του εδάφους είναι μια άλλη κατηγορία επίπτωσης. Κατά τη φάση κατασκευής 

αναμένεται να περισσέψουν ποσότητες υλικών εκσκαφών (στερεών υλικών) που εκτιμώνται 

κατά μέγιστο σε 2.000 m3. Η εκτίμηση των υλικών εκσκαφής έγινε με βάση την Τυπική 

Διατομή τάφρου Αγωγού Φυσικού Αερίου (30”) και τη συντηρητική υπόθεση περίσσειας 2m3 

ανά τρέχον μέτρο σκάμματος (βλ. παρακάτω σχήμα). Τα υλικά εκσκαφής θα πρέπει να 

διατεθούν σύννομα σε συνεργασία με τους τοπικούς αδειοδοτημένους φορείς. 

Τέλος κατά την διάρκεια της εκσκαφής και σώρευσης των υλικών του εδάφους υπάρχει 

αυξημένος κίνδυνος διαβρώσεως από όμβρια ύδατα, των οποίων η παροχέτευση θα πρέπει να 

αποτελεί σταθερό μέλημα της κατασκευής. 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, η αξιολόγηση των επιπτώσεων στα εδάφη και στη γεωργία έχει 

ως εξής: 

 

 Πίνακας 5.2: Κριτήρια σημαντικότητας επιπτώσεων στα εδάφη και τη γεωργία 

 Μικρή Σημασία Μέτρια Σημασία Μεγάλη Σημασία 

Διάβρωση Εδάφους Ο ρυθμός 

εδαφογένεσης 

αντισταθμίζει τη 

διάβρωση 

Πιθανή πρόκληση 

ορατής ενεργής 

διάβρωσης 

Πρόκληση εμφανούς 

διάβρωσης, 

αυλακωτής ή 

χαραδρωτικής μορφής 

Ρύπανση Περιορισμένης 

έκτασης ρύπανση, 

εύκολα διαχειρίσιμη 

με άμεση 

αποκατάσταση 

Επηρεασμός 

μεγαλύτερης έκτασης 

με απαίτηση 

εφαρμογής 

αντιρρυπαντικών 

μέτρων 

Σημαντικής έκτασης 

ρύπανσης και 

απαίτηση για 

εφαρμογή ειδικών 

μέτρων 

αποκατάστασης και 

αντιρρύπανσης. 

Συμπύκνωση 

Εδάφους 

Περιορισμένη και 

άμεσα αναστρέψιμη 

Απώλεια εδάφους με 

συνεπακόλουθη 

απώλεια σοδειάς 

Απαίτηση για 

σημαντικά μέτρα, 

λόγω της μεγάλης 

έκτασης συμπύκνωσης 

και απωλειών σοδειάς 

Μείωση Γεωργικής 

Παραγωγικότητας 

Απώλεια σοδειάς μόνο 

κατά τη φάση 

κατασκευής 

Απώλεια σοδειάς για 

διάστημα μικρότερο 

των δύο ετών από 

κατασκευή 

Απώλεια σοδειάς για 

διάστημα μεγαλύτερο 

των δύο ετών από 

κατασκευή 
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Σχήμα 19.1 Τυπική Διατομή τάφρου Αγωγού Φυσικού Αερίου 
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Με βάση τα παραπάνω η αξιολόγηση των επιπτώσεων έχει ως εξής: 

Επίπτωση ΕΔΦ -1: Προσωρινή απώλεια της αγροτικής γης 

Ο αγωγός θα διέλθει από ετήσιες καλλιέργειες, οι οποίες θα αποκατασταθούν στην πρότερη 

κατάσταση, οπότε η απώλεια σοδειάς και απόδοσης θα είναι περιορισμένη. Ως εκ τούτου η 

επίπτωση αξιολογείται σαν μικρής σημαντικότητας. 

Επίπτωση ΕΔΦ -3: Απώλεια τoυ επιφανειακού εδάφους, ανάμειξη και/ή συμπίεση 

Η επίπτωση θα είναι άμεσα αναστρέψιμη και ως εκ τούτου αξιολογείται σαν μικρής 

σημαντικότητας. 

Επίπτωση ΕΔΦ -4: Εναπόθεση σκόνης 

Η επίπτωση θα είναι άμεσα αναστρέψιμη και ως εκ τούτου αξιολογείται σαν μικρής 

σημαντικότητας. 

ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

Επίπτωση ΕΔΦ -2: Μόνιμη μετατροπή της αγροτικής γης σε γη μη αγροτικής χρήσης 

Η επίπτωση αυτή υπάρχει μόνο στη θέση των Εγκαταστάσεων Μέτρησης Ρύθμισης και 

Ξεστροπαγίδας, λόγω της μετατροπής της χρήσης του συγκεκριμένου οικοπέδου από αγροτική 

σε βιομηχανική. Πρόκειται όμως για περιορισμένη έκταση. Το υπόλοιπο τμήμα της όδευσης 

του χερσαίου αγωγού δεν προκαλεί αλλαγή χρήσης γης. 

 Επομένως η επίπτωση αξιολογείται σαν μη σημαντική. 

1.1.2 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα αξιολόγησης 

 

Κωδικός Χώρος Χρόνος 
Πιθανή 
έκταση 

Πιθανή 
συχνότητα 

Πιθανή 
συνέπεια 

Πιθανά 
σημαντική 

Μέτρα 

ΕΔΦ -1 Χ Κ μΜ Μ μ Σημαντική Ν 

ΕΔΦ -2 Χ ΚΛ μ Μ μ Μη-σημαντική Ν 

ΕΔΦ -3 Χ Κ μΜ μΜ μ Σημαντική Ν 

ΕΔΦ -4 Χ Κ μΜ μΜ μ Σημαντική Ν 

 

5.4 Γεωλογία (ΓΕΩ) 

5.4.1 Παρουσίαση των επιπτώσεων 

Επίπτωση ΓΕΩ-1: Επιδείνωση  υφιστάμενων γεωλογικών συνθηκών 

Επιδείνωση των υφιστάμενων γεωλογικών συνθηκών και/ή διαρροές τοξικών και άλλων 

επιβλαβών ουσιών στο περιβάλλον. Οι δραστηριότητες της κατασκευής μπορεί να 

επιδεινώσουν προσωρινά τις υφιστάμενες γεωλογικές συνθήκες.  

Επίπτωση ΓΕΩ-2:  Βλάβη στον εξοπλισμό από γεωλογικό γεγονός 

Σοβαρή βλάβη στον εξοπλισμό του έργου σαν άμεση επίπτωση ενός γεωλογικού γεγονότος, 

προκαλώντας διαρροή επιβλαβών ουσιών στο περιβάλλον με δυσμενείς επιδράσεις στον 

άνθρωπο ή τα οικοδομήματα. 
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Δημιουργία ρήγματος (μετατόπιση εδάφους) κατά μήκος τεκτονικών γραμμών, δονήσεις του 

εδάφους ή καταστροφή του εδάφους λόγω σεισμού μπορεί να βλάψουν τους αγωγούς (π.χ. 

φυσικού ἀερίου) ή άλλα εξαρτήματα του έργου. 

Καταστροφή ενός αγωγού από κατολίσθηση, λασποπλημμύρα, πλευρική διάνοιξη, καθίζηση, 

υγροποίηση, ή κατάρρευση, σαν αποτέλεσμα τοποθέτησης του έργου σε έδαφος που δεν είναι 

γεωλογικά σταθερό 

5.4.2 Αξιολόγηση των επιπτώσεων 

Γενικά το έργο δεν επηρεάζει τη γεωλογία της περιοχής, αλλά το έργο επηρεάζεται από τις 

γεωλογικές συνθήκες και κατά τη φάση κατασκευής αλλά και κατά τη φάση της λειτουργίας 

του.  

Σε κάθε περίπτωση, δεν υπάρχουν δυσμενείς γεωλογικές συνθήκες κατά μήκος της χάραξης 

των αγωγών ή στην περιοχή του σταθμού Μ/Ρ και δεν αναμένεται τα έργα της κατασκευής 

να επηρεάσουν αρνητικά τη γεωλογία της περιοχής. 

Γεωλογικοί κίνδυνοι όπως η σεισμικότητα, ενεργά τεκτονικά ρήγματα, σεισμοί / δονήσεις 

εδάφους και ρευστοποίηση εδάφους, αστάθεια πλαγιών (κατολισθήσεις), καθίζηση, ξαφνικές 

πλημμύρες και κατάλοιπα ροών μπορούν να απειλήσουν την ακεραιότητα των χερσαίων 

εγκαταστάσεων των αγωγών. 

Αναφορικά με τη σεισμικότητα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4.2.4, η 

εξεταζόμενη περιοχή χαρακτηρίζεται σαν περιοχή χαμηλής σεισμικής επικινδυνότητας αν και 

διαθέτει ενεργά ρήγματα. Η σεισμική δραστηριότητα εκδηλώνεται, όπως είναι γνωστό, στις 

θέσεις των ενεργών σεισμικών ρηγμάτων που συνήθως αποτελούν το επίκεντρο του σεισμού. 

Η προτεινόμενη πορεία των αγωγών του έργου είναι πιθανό να διασχίσει ενεργά τεκτονικά 

ρήγματα.  

Άλλα επικίνδυνα γεωλογικά φαινόμενα (πχ. μεγάλες κλίσεις, σαθρά εδάφη κλπ) δεν έχουν 

καταγραφθεί στην περιοχή μελέτης. Η χάραξη του αγωγού φυσικού αερίου δεν παρουσιάζει 

απότομες κλίσεις ενώ αποφεύγει περιοχές με έδαφος ευάλωτο σε μετακίνηση μάζας. 

Με βάση τα παραπάνω η αξιολόγηση των επιπτώσεων έχει ως εξής: 

Επίπτωση ΓΕΩ-1: Επιδείνωση των υφιστάμενων γεωλογικών συνθηκών. 

Η επίπτωση αξιολογείται σαν μη-σημαντική. 

Επίπτωση ΓΕΩ-2: Σοβαρή βλάβη στον εξοπλισμό του έργου σαν άμεση επίπτωση ενός 

γεωλογικού γεγονότος, προκαλώντας διαρροή επιβλαβών ουσιών στο περιβάλλον με 

δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή τα οικοδομήματα.  

Η επίπτωση αξιολογείται σαν μικρής σημαντικότητας. 

1.1.3 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα αξιολόγησης 

Επίπτωση Χώρος Χρόνος 
πιθανή 
έκταση 

πιθανή 
συχνότητα 

πιθανή 
συνέπεια 

πιθανά 
σημαντική 

Μέτρα 

Επίπτωση ΓΕΩ-1 ΣΧ Κ μ μ μΜ Μη-σημαντική Ν 

Επίπτωση ΓΕΩ-2 ΣΧ Λ μ μ Μ Μη-Σημαντική Ν 
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5.5 Τοπίο  

Εις την Εικόνα 5.1 δίδονται οι έξι θέσεις απεικονίσεως της όψεως του ΘΗΣ Χάλκης σε 

τρισδιάστατη αναπαράσταση στις εικόνες 5.2  έως 5.7 που ακολουθούν. 

Εικόνα 5.1 : Θέσεις θεάσεως της όψεως του ΘΗΣ Χάλκης 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5.2 : Απεικόνιση θέσεων λήψεως 1 της όψεως του ΘΗΣ Χάλκης σε απόσταση 1 χλμ 
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Εικόνα 5.3 : Απεικόνιση όψεως του ΘΗΣ Χάλκης από θέση 2 σε απόσταση 1,7 λχμ. 

 

 

Εικόνα 5.4 : Απεικόνιση όψεως του ΘΗΣ Χάλκης από θέση 3 σε απόσταση 1,9 χλμ 

 

 

Εικόνα 5.5 : Απεικόνιση όψεως του ΘΗΣ Χάλκης από θέση 4. 
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Εικόνα 5.6 : Απεικόνιση όψεως του ΘΗΣ Χάλκης από θέση 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5.7 : Απεικόνιση όψεως του ΘΗΣ Χάλκης από θέση 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι ανωτέρω τρισδιάστατες αναπαραστάσεις έγιναν κατόπιν τρισδιάστατης σχεδιάσεως του 

ΘΗΣ Χάλκης σε περιβάλλον Sketchup και εισαγωγής υπόβαθρου Google maps εντός του 

τρισδιάστατου μοντέλου. Η τεχνική αυτή επέτρεψε την κατασκευή των Εικονων 5.2 έως 5.7 

με τις οποίες δίδεται δίδεται η όψη του σταθμού από διάφορες θέσεις στο έδαφος λαμβάνοντας 

υπ’ όψιν και το ανάγλυφο της εδαφικής απεικονίσεως. 

Από τις Εικόνες αυτές δαπιστώνεται ότι ο ΘΗΣ Χάλκης είναι ορατός από διάφορα σημεία της 

περιοχής Χάλκης  λόγω του επιπέδου ανάγλυφου της περιοχής. Όμως τόσο η αρχιτεκτονική 

του σταθμού όσο και το περίκλειστον των βασικών εγκαταστάσεων του σταθμού, το αισθητιό 

αποτέλεσμα είναι μάλλον ικανοποιητικο χωρίς να υποβαθμίζει την αισθητική του τοπίου. 

Τα μόνα ασκεπή μηχανήματα να είναι ο ατμοστρόβιλος, η καμινάδα και ο πύργος ψύξεως ο 

οποίος φαίνεται με ερυθρωπό χρώμα εις τις ανωτέρω φωτογραφίες. Επομένως η σξιολόγηση 

των επιπτώσεων του σταθμού στο τοποίο κρίνεται ως μη σημαντική 
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Αξιολόγηση της επιπτώσεως 

Κωδικός Χώρος Χρόνος 
Πιθανή 
έκταση 

Πιθανή 
συχνότητα 

Πιθανή 
συνέπεια 

Πιθανά 
σημαντική 

Μέτρα 

ΤΟΠ-1 Β ΚΛ μ Μ μ Μη Σημαντική Ν 

 

5.6 Υδατικοί πόροι 

5.6.1 Γενικά 

Στον τομέα αυτό εξετάζονται δύο βασικές επιπτώσεις :  

ΥΔΠ-1 : Επιπτώσεις στα ΥΥΣ Λάρισας-Κάρλας και Ταουσάνης-Καλού Νερού 

Εξετάζονται οι πιθανές επιπτώσεις από την άντληση περίπου 72.000 κυβικών μέτρων νερού 

στο Υπόγειο Υδατικό Σύστημα (ΥΥΣ) GR0800110 Λάρισας-Κάρλας αλλά και στο ΥΥΣ 

GR0800130 Ταουσάνης-Καλού Νερού όπως αυτά δίδονται στον Πίνακα 4.4. 

ΥΔΠ-2 : Επιπτώσεις από την βελτιστοποίηση της χρήσεως νερού 

Με την βελτιστοποίηση της λειτουργίας και της χρήσεως των εξυδατώσεων είναι δυνατόν να 

επέλθει σημαντική εξοικονόμηση νερού 

ΥΔΠ-3 : Επιπτώσεις από τις υδατικές εκροές του σταθμού 

Εξετάζονται οι επιπτώσεις διαθέσεως της εκροής του σταθμού στο ρέμα Κουσμπανασιώτη  

ΥΔΠ 4: Προσωρινή υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων κατά τη χερσαία κατασκευή 

ή συντήρηση 

Προσωρινή υποβάθμιση της ποιότητας του επιφανειακού νερού ή του νερού του εδάφους λόγω 

τυχαίας διαρροής υγρών κατά την χερσαία κατασκευή.  Τυχαίες διαρροές υγρών της οριζόντιας 

διάτρησης κατά την κατασκευή, μπορεί να υποβαθμίσουν βραχυπρόθεσμα την ποιότητα του 

επιφανειακού νερού ή του νερού του εδάφους. Διαρροές πετρελαίου ή άλλων ρυπαντών κατά 

την δραστηριότητα της χερσαίας κατασκευής μπορεί να υποβαθμίσουν προσωρινά την 

ποιότητα των επιφανειακών υδάτων.  

ΥΔΠ-5: Χρήση υδάτινων πόρων και απόρριψη νερού κατά την υδραυλική δοκιμή 

Η απαίτηση νερού για την πραγματοποίηση της υδραυλικής δοκιμής του φυσικού αερίου 

αγωγού πριν την έναρξη λειτουργίας του έργου μπορεί να επιβαρύνει τα διαθέσιμα αποθέματα 

υδάτινων πόρων της περιοχής. Η απόρριψη του νερού της υδραυλικής δοκιμής μπορεί να 

υποβαθμίσει προσωρινά τη ποιότητα των φυσικών αποδεκτών.  

5.6.2 ΥΔΠ-1 : Επιπτώσεις στα ΥΥΣ Λάρισας-Κάρλας και Ταουσάνης-Καλού Νερού 

Τα ΥΥΣ της Λάρισας-Κάρλας και Ταουσάνης-Καλού Νερού έχουν χαρακτηριστεί ως 

ελλειμματικά (βλέπε παράγραφο 4.4.2.2). Ως εκ τούτου αποφασίστηκε η προμήθεια του 

μεγαλύτερου μέρους των απαιτούμενων ποσοτήτων από την ΔΕΥΑ Λάρισας η οποία διαθέτει 

ένα ευρύ δίκτυο γεωτρήσεων (παράγραφος .4.2.2.) ένα μεγάλο μέρος των οποίων ευρίσκεται 

εκτός ελλειμματικών Υδατικών Υπογείων Συστημάτων. 
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Εξ άλλου, η αντλούμενη ετήσια ποσότητα νερού των 72.000 m3 στον σταθμό είναι πολύ μικρή 

και είναι αδιαβάθμητη έναντι του ορίου των 300.000 κυβικών ετησίως άνω των οποίων η 

εγκατάσταση ορίζεται ως κατηγορίας Β όπως επεξηγείται εις την  παράγραφο 2.16.4.  

Επομένως αφ’ ενός μεν λόγω του μικρού συγκριτικά μεγέθους υδατικής απολήψεως σε σχέση 

με το διαθέσιμο δυναμικό και αφ’ ετέρου λόγω διασυνδέσεως με το δίκτυο υδρεύσεως με την 

ΔΕΥΑ Λάρισας εκτιμάται ότι η προτεινόμενη νέα γεώτρηση δεν πρόκειται να επηρεάσει 

σημαντικά τα εν λόγω υπόγεια υδατικά συστήματα. 

5.6.3 ΥΔΠ-2 : Επιπτώσεις από την βελτιστοποίηση της χρήσεως του νερού 

Εξετάζεται η δυνατότητα μειώσεως των ωριαίων απαιτήσεων σε νερό στον ΘΗΣ Χάλκης μέσω 

της βελτιστοποιήσεως της ανακυκλώσεως των εξυδατώσεων του ατμολέβητα εις τις υπόλοιπες 

χρήσεις πλύσεων και καθαρισμού του σταθμού.. 

5.6.4 ΥΔΠ-3 : Επιπτώσεις από τις υδατικές εκροές του σταθμού 

Η υδατική εκροή του από την μονάδα απιονισμού σχεδιάζεται για λόγους οικονομίας νερού με 

αγωγιμότητα έως 1500 μS/cm(βλεπε παράγραφο 4.4.2.3). Όπως εξετάζεται εις την παρούσα 

παράγραφο η αλατότητα αυτή είναι είναι εντός των ορίων ποιότητας του αρδευτικού νερού για 

την πλειοψηφία των καλλιεργειών αλλά και των φυτών της περιοχής ενδιαφέροντος. Επίσης η 

αλατότητα αυτή είναι εντός των ορίων των παραμέτρων πόσιμου νερού όπως αυτές ορίζονται 

στην Οδηγία 98/83/ΕΚ όπου στο Μέρος Γ αυτής, ορίζει ως ενδεικτική παράμετρο για την 

αγωγιμότητα ποσίμου νερού τα 2500 μS/cm στους 20°C. 

Πέραν της αλατότητος, τα υγρά απόβλητα από τις πλύσεις των πτερυγίων του συμπιεστή του 

αεριοστροβίλου είναι ιδιαιτέρως βεβαρυμένα από μεταλλικές ουσίες και ως εκ τούτου θα 

διατίθενται σε εξουσιοδοτημένο φορέα διαχειρίσεως των αποβλήτων αυτών. 

5.6.4.1 Επιπτώσεις από την αυξημένη αλατότητα 

Γενικότερα τα άλατα που υπάρχουν στο διάλυμα του εδαφικού νερού δύνανται να ελαττώσουν 

την εξατμισοδιαπνοή καθιστώντας αυτό «λιγότερο διαθέσιμο» προς προσρόφηση από την ρίζα 

του φυτού.  Τα άλατα εμφανίζουν «συνάφεια» με το νερό και επομένως απαιτείται 

επιπρόσθετη δύναμη από το φυτό για να τραβήξει νερό από αλμυρό έδαφος. Η παρουσία 

αλάτων στο διάλυμα εδαφικού νερού ελαττώνει το συνολικό δυναμικό του διαλύματος του 

εδαφικού νερού. Επιπροσθέτως, μερικά άλατα προκαλούν τοξικές επιδράσεις στα φυτά και 

μπορούν να ελαττώσουν τον μεταβολισμό και την ανάπτυξή του.  

Υπάρχει μία συνάρτηση που προβλέπει την μείωση της εξατμισοδιαπνοής την οφειλόμενη 

στην αλατότητα του εδαφικού νερού. Η συνάρτηση αυτή εξάγεται συνδυάζοντας  

α) τις εξισώσεις παραγωγής - αλατότητος από το Εγχειρίδιο Νο29 του FAO (Food and 

Agriculture Organization) που αφορούν την άρδευση και την στράγγιση με  

β) τις εξισώσεις παραγωγής – εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ) από το Εγχειρίδιο Νο33 του FAO 

που αφορούν την άρδευση και την στράγγιση.  

Η προκύπτουσα εξίσωση παρέχει μία πρώτη προσέγγιση για την μείωση της 

εξατμισοδιαπνοής, ήτις αναμένεται κάτω από μεταβλητές συνθήκες αλατότητος. 
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Υπάρχουν στοιχεία ότι η παραγωγή και η διαπνοή είναι ευαίσθητες όχι τόσο στο χαμηλό 

δυναμικό ωσμώσεως όσο στο χαμηλό δυναμικό μητρώου1. Υπό συνθήκες αλατότητος, πολλά 

φυτά έχουν την ικανότητα να αντισταθμίζουν το χαμηλό ωσμωτικό δυναμικό του εδαφικού 

νερού με την αύξηση της εσωτερικής τους περιεκτικότητας σε άλατα. Αυτό γίνεται διαμέσου 

της απορρόφησης ιόντων από το εδαφικό διάλυμα και της σύνθεσης οργανικών ωσμωλυτών. 

Και οι δύο αυτές αντιδράσεις ελαττώνουν την επίδραση του δυναμικού ωσμώσεως στην 

διαθεσιμότητα του νερού. Εν τούτοις, η σύνθεση των οργανικών ωσμωλυτών καταναλώνει 

ενέργεια μεταβολισμού. Γι΄ αυτό η ανάπτυξη των φυτών συχνά μειώνεται κάτω από συνθήκες 

αλατότητος.  

Άλλες επιπτώσεις των αλάτων στο έδαφος είναι η άμεση τοξικότητα, η προερχόμενη από το 

νάτριο και το χλώριο, γεγονός το οποίον σημαίνει έλλειψη θρεπτικών ουσιών. Αυτή η έλλειψη 

θρεπτικών ουσιών ελαττώνει την ανάπτυξη του φυτού ελαττώνοντας παράλληλα και τον 

ρυθμό επιμηκύνσεως του φύλλου, την μεγέθυνση και την διαίρεση των στοιχείων των φύλλων. 

Όλα αυτά τα φαινόμενα εξαρτώνται από τις μεθόδους άρδευσης. Με την τεχνητή βροχή, η 

απορρόφηση του νατρίου και του χλωρίου διαμέσου του φυλλώματος μπορεί να δημιουργήσει 

τοξικότητα σε όλα τα είδη καλλιεργειών. Με επιφανειακή ή στάγδην άρδευση, άμεσες τοξικές 

συνθήκες γενικά επέρχονται μόνον στα κλήματα (αμπέλια) και στα δένδρα. Εν τούτοις, υψηλά 

επίπεδα νατρίου μπορούν να δημιουργήσουν ελλείψεις ασβεστίου για όλα τα είδη 

καλλιεργειών.  

Επειδή η συγκέντρωση αλάτων μεταβάλλεται καθώς το περιεχόμενο του εδαφικού νερού 

αλλάζει, η αλατότητα του εδάφους μετράται κανονικά και εκφράζεται στην βάση της 

ηλεκτρικής αγωγιμότητος της κορεσμένης προσρόφησης του εδάφους (ECe).  

Η ηλεκτρική αγωγιμότης ECe ορίζεται ως η ηλεκτρική αγωγιμότης του διαλύματος του 

εδαφικού νερού μετά την πρόσθεση επαρκούς ποσότητος απεσταγμένου (καθαρού) νερού 

ώστε να περιέλθει το περιεχόμενο του εδαφικού νερού σε κορεσμό. Η ηλεκτρική αγωγιμότητα 

ECe τυπικά εκφράζεται σε deciSiemens ανά μέτρο (dS m-1).  

Υπό συνθήκες βέλτιστης διαχείρισης, η παραγωγή παραμένει σε εν δυνάμει επίπεδα έως να 

φθάσει το κατώφλιον της ηλεκτρικής αγωγιμότητος της προσρόφησης κορεσμού του εδαφικού 

νερού (ECe threshold). Εάν η μέση ηλεκτρική αγωγιμότης ECe της ζώνης της ρίζας αυξάνει 

άνωθεν αυτής της κρίσιμης τιμής του ορίου, η παραγωγή αρχίζει να ελαττούται γραμμικώς 

ανάλογα με την αύξηση της αλατότητος.  

Ο ρυθμός μείωσης της παραγωγής με την αύξηση της αλατότητος (μετά την υπέρβαση του 

ορίου κατωφλίου) συνήθως δίδεται ως κλίση b(%), η οποία εκφράζει το ποσοστό μείωσης της 

παραγωγής ως συνάρτηση του ποσοστού αύξησης της ηλεκτραγωγιμότητας ECe άνω του ορίου 

κατωφλίου(ECe threshold).  

Όλα τα φυτά δεν ανταποκρίνονται στην αλατότητα με τον ίδιο τρόπο. Μερικές καλλιέργειες 

έχουν αποδεκτή παραγωγή σε πολύ υψηλότερα επίπεδα αλατότητας εδάφους σε σχέση με 

άλλες. Αυτό συμβαίνει διότι μερικές καλλιέργειες είτε είναι περισσότερο ικανές να κάνουν τις 

απαιτούμενες ωσμωτικές ρυθμίσεις, οι οποίες τις καθιστούν ικανές να προσροφούν 

 
1 Το δυναμικό μητρώου ορίζεται ως η ισοδύναμη αρνητική υδροστατική πίεση στην περιοχή του 

ακόρεστου εδάφους, η οποία οφείλεται σε τριχοειδή φαινόμενα και δυνάμεις συνοχής. Στην πίεση 

αυτή οφείλεται η διασπορά του εδαφικού νερού από τις κορεσμένες προς τις ακόρεστες περιοχές του 
εδάφους 
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περισσότερο νερό από ένα αλμυρό έδαφος ή είναι περισσότερο ανθεκτικές σε μερικές από τις 

τοξικές επιδράσεις της αλατότητος. Η ανθεκτικότητα στα άλατα για πολλές γεωργικές 

καλλιέργειες δίδεται στο Εγχειρίδιο Νο33 και Νο48 του FAO για την Άρδευση και την 

Στράγγιση. Η ηλεκτρική αγωγιμότης ECe threshold και η κλίση b αυτών των πηγών αναφέρονται 

στον Πίνακα 5.3 που ακολουθεί.  

Παρατηρώντας τα δεδομένα του Πίνακα 5.3, υπάρχει ένα εύρος 8 – 10 βαθμίδων της 

ανθεκτικότητας των γεωργικών καλλιεργειών στα άλατα. Η επίδραση της αλατότητας του 

εδάφους στην εξατμισοδιαπνοή των καλλιεργειών και στην στρεμματική απόδοση εξαρτάται 

από το είδος της καλλιέργειας. 

Η ηλεκτρική αγωγιμότητα ECe,threshold και η κλίση b στον Πίνακα 5.4 καθορίστηκαν αρχικά σε 

ερευνητικά πειράματα κάνοντας χρήση σχεδόν μόνιμης άρδευσης, όπου το περιεχόμενο του 

εδαφικού νερού συντηρείτο σε επίπεδα πλησίον της μεγίστης χωρητικότητος του εδάφους. 

Εντούτοις, σε πολλούς τύπους αρδεύσεως με τεχνητή βροχή και επιφανειακή άρδευση, το 

περιεχόμενο του εδαφικού νερού συνήθως αραιώνεται κάτωθεν της χωρητικότητος του 

εδάφους, έτσι ώστε η ηλεκτρική αγωγιμότητα του διαλύματος του εδαφικού νερού, ECSW, να 

αυξάνει πριν την άρδευση αν και η EC της προσρόφησης κορεσμού δεν αλλάζει.  

Η αυξημένη συγκέντρωση αλάτων του διαλύματος του εδαφικού νερού ελαττώνει το δυναμικό 

ωσμώσεως αυτού του διαλύματος (γίνεται περισσότερο αρνητικό) ώστε το φυτό να πρέπει να 

ξοδεύει περισσότερη ενέργεια μεταβολισμού και να ασκεί περισσότερη μηχανική δύναμη για 

να απορροφήσει νερό.  

Επιπροσθέτως, οι μεταβολικές και τοξικές επιδράσεις των αλάτων στα φυτά γίνονται 

εντονότερες, όταν η ξηρασία του εδάφους και οι συγκεντρώσεις αυξάνουν. Εν τούτοις, οι 

μεταβολές στο περιεχόμενο του εδαφικού νερού κατά την διάρκεια μίας χρονικής περιόδου 

άρδευσης δεν έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει άμεσα την εξατμισοδιαπνοή της καλλιέργειας. 

Αυτό οφείλεται στην αύξηση της περιεκτικότητας του εδαφικού νερού σε επίπεδα μεγαλύτερα 

των αναμενομένων και στην αρχή ενός μακράς διάρκειας διαστήματος αρδεύσεως.  

Υπάρχει μία όμοια αντίρροπη μείωση στο περιεχόμενο του εδαφικού νερού σε κατοπινό 

στάδιο του ανωτέρω μακράς διάρκειας διαστήματος αρδεύσεως. Επιπροσθέτως, η κατανομή 

των αλάτων στην ζώνη της ρίζας του φυτού σε συνθήκες αραιής αρδεύσεως μπορεί να μειώσει 

τις επιδράσεις της αλατότητος κατά την διάρκεια του πρώτου μέρους του διαστήματος 

αρδεύσεως.  

Επίσης, σε συνθήκες συχνής αρδεύσεως της επιφάνειας του εδάφους, οι απώλειες της 

εξατμίσεως του εδάφους είναι υψηλότερες. Συνεπώς, με δεδομένο το ίδιο βάθος εφαρμογής, ο 

συντελεστής έκπλυσης μειώνεται αναλόγως. Γι΄ αυτούς τους λόγους, το μήκος του 

διαστήματος αρδεύσεως και η αλλαγή της ηλεκτρικής αγωγιμότητος EC του εδαφικού νερού 

κατά την διάρκεια του διαστήματος αρδεύσεως συνήθως δεν έχουν βρεθεί να συντελούν στην 

μείωση της εξατμισοδιαπνοής ET δεδομένου ότι τα ίδια βάθη του νερού διηθούνται στην ζώνη 

της ρίζας με την πάροδο του χρόνου.  

Μερικές φορές, η αυξημένη εξάτμιση σε συνθήκες συχνής αρδεύσεως της εδαφικής επιφάνειας 

μπορεί να αντισταθμίσει την μείωση στο Kc οφειλόμενη στην υψηλή ECe της ζώνης της ρίζας. 

Υπό αυτές τις συνθήκες, τα συνολικά Kc και ETc δεν είναι πολύ διαφορετικά από ότι στις 

τυπικές συνθήκες αρδεύσεως (χωρίς αλατότητα, λιγότερο συχνή άρδευση) ακόμη και όταν η 

στρεμματική απόδοση και η διαπνοή του φυτού είναι μειωμένες. Γι΄ αυτό σε συνθήκες 
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αλατότητος, ο συντελεστής μείωσης Ks θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο με την μέθοδο του 

διττού Kc.  

Σύμφωνα με βιβλιογραφικές έρευνες, οι επιδράσεις της αλατότητος και της λειψυδρίας στην 

στρεμματική απόδοση είναι γενικά προσθετικές στις επιπτώσεις τους επί της 

εξατμισοδιαπνοής. Συνεπώς. οι ίδιες συναρτήσεις παραγωγής – ηλεκτρικής αγωγιμότητος 

ισχύουν και στις δύο περιπτώσεις: εντατικών καταστάσεων οφειλόμενες τόσο στην λειψυδρία 

όσο και στην αλατότητα.  

5.6.4.2 Σχέση παραγωγής και αλατότητος 

Μία ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος για την πρόβλεψη της μείωσης της στρεμματικής 

αποδόσεως, οφειλόμενη στην αλατότητα, έχει περιγραφεί στο Εγχειρίδιο Νο29 του FAO που 

αφορά την άρδευση και την στράγγιση. Η μέθοδος αποδεικνύει ότι σε βέλτιστες συνθήκες 

διαχείρισης, οι στρεμματικές αποδόσεις διατηρούνται στα εν δυνάμει επίπεδα μέχρι ένα 

συγκεκριμένο κατώφλιον ηλεκτρικής αγωγιμότητος του διαλύματος του εδαφικού νερού.  

Όταν η αλατότητα αυξάνει πέραν του κατωφλίου, οι στρεμματικές αποδόσεις θεωρούνται ότι 

μειώνονται γραμμικώς ανάλογα με την αύξηση της αλατότητος. Η αλατότητα του εδαφικού 

νερού εκφράζεται όπως και η ηλεκτρική αγωγιμότης της προσροφήσεως κορεσμού ECe. Στον 

τύπο της εξισώσεως, η μέθοδος που ακολουθείται στο Εγχειρίδιο Νο29 του FAO που αφορά 

την άρδευση και την στράγγιση, είναι: 

Ya/ Ym = 1 – (ECe - ECe threshold)) (b/100) 

για συνθήκες, όπου ECe > ECe threshold ,  

όπου: 

Ya  ενεργός στρεμματική απόδοση  

Ym  μέγιστη αναμενόμενη στρεμ. απόδοση, όταν ECe < ECe threshold  

ECe  μέση ηλεκτρική αγωγιμότητα της προσρόφησης κορεσμού για την ζώνη της ρίζας του 

φυτού [dS m-1]  

ECe threshold  ηλεκτρική αγωγιμότης της προσροφήσεως κορεσμού στο κατώφλιον του ECe 

όταν η στρεμματική απόδοση μειώνεται για πρώτη φορά κάτω από την Ym [dS m-1]  

b  μείωση στην στρεμματικής απόδοσης ως προς την αύξηση της ECe [%/(dS m-1)] 

Οι τιμές για την ECe threshold και την b ελήφθησαν από τα Εγχειρίδια Νο29 και Νο48 του FAO 

που αφορούν την άρδευση και την στράγγιση και αναφέρονται στον Πίνακα 5.4 για πολλές 

γεωργικές καλλιέργειες.  

Τα δεδομένα της αλατότητος και στρεμματικής αποδόσεως στα Εγχειρίδια Νο29 και Νο48 του 

FAO προέρχονται κυρίως από μελέτες, στις οποίες το διάλυμα του εδαφικού νερού 

κατακρατήθηκε σε δυναμικό περίπου –3m (-30 kPa) ή υψηλότερα και σε βάθος 0,3 to 0,6 m, 

εξαρτώμενο από το είδος της καλλιέργειας. Εν τούτοις, αυτές οι μελέτες καταδεικνύουν ότι 

για πλείστες καλλιέργειες, τα δεδομένα είναι εφαρμόσιμα σε τυπικές καταστάσεις εδαφών, 

όπου το ευχερώς διαθέσιμο νερό αραιώνεται μεταξύ των αρδεύσεων. 
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Πίνακας 5.3: Η ανθεκτικότητα των καλλιεργειών σε άλατα 

Καλλιέργεια 1 ECe treshold 2(dS m-1)3 b 4 (%/dS m-1) Διαβάθμιση 5 

α. Μικρά λαχανικά 

Μπρόκολο 2,8 9,2 MS 

Λαχανάκια Βρυξελλών 1,8 9,7 MS 

Λάχανο 1,0-1,8 9,8-14,0 MS 

Καρότο 1,0 14,0 S 

Κουνουπίδι 1,8 6,2 MS 

Σέλινο 1,8-2,5 6,2-13,0 MS 

Μαρούλι 1,3-1,7 12,0 MS 

Κρεμμύδια 1,2 16,0 S 

Σπανάκι 2,0-3,2 7,7-16,0 MS 

Ραπανάκια 1,2-2,0 7,6-13,0 MS 

β. Λαχανικά 

Μελιτζάνα - - MS 

Πιπεριές 1,5-1,7 12,0-14,0 MS 

Τομάτα 0,9-2,5 9,0 MS 

Αγγούρι 1,1-2,5 7,0-13,0 MS 

Πεπόνια  - MS 

Κολοκύθι 1:2 13,0 MS 

Καρπούζι - - MS 

γ. Ρίζες και βολβοί 

Κοκκινογούλια 4,0 9,0 MT 

Πατάτα 1,7 12,0 MS 

Γλυκοπατάταo 1,5-2,5 10,0 MS 

Γογγύλι 0,9 9,0 MS 

Ζαχαρότευτλα 7,0 5,9 T 

δ. Όσπρια (Leguminosae) 

Φασόλια 1,0 19,0 S 

Φάβα 1,5-1,6 9,6 MS 

Φιστίκι αράπικο 3,2 29,0 MS 

Μπιζέλια 1,5 14,0 S 

Σόγια 5,0 20,0 MT 

ε. Άλλα λαχανικά 

Αγκινάρες - - MT 

Σπαράγγια 4,1 2,0 T 

Μέντα - - - 

Φράουλες 1,0-1,5 11,0-33,0 S 

στ. Ινώδεις καλλιέργειες 

Βαμβάκι 7,7 5,2 T 

Λίνον 1,7 12,0 MS 

ζ. Ελαιώδεις καλλιέργειες 

Ηλιοτρόπιον - - MS 

η. Δημητριακά 

Κριθάρι 8,0 5,0 T 

Βρώμη - - MT 

Αραβόσιτος 1,7 12,0 MS 

Γλυκός αραβόσιτος 1,7 12,0 MS 
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Κεχρί - - MS 

Σόργον 6,8 16,0 MT 

Όρυζα 3,0 12,0 S 

Σίτος (Triticum aestivum) 6,0 7,1 MT 

Σίτος, semidwarf (T. aestivum) 8,6 3,0 T 

Σίτος, durum (Triticum turgidum) 5,7-5,9 3,8-5,5 T 

θ. Χορτοδοτικά 

Μηδική (Alfalfa) 2,0 7,3 MS 

Κριθάρι 6,0 7,1 MT 

Τριφύλλι, Berseem 1,5 5,7 MS 

Τριφύλλι (alsike, ladino, red, 
strawberry) 

1,5 12,0 MS 

Αραβόσιτος 1,8 7,4 MS 

Χορτολίβαδα 1,5 6,2 MS 

Σίκαλη 5,6 7,6 MT 

Βίκος ο κοινός 3,0 11,0 MS 

Σίτος (Wheatgrass, tall) 7,5 4,2 T 

Σίτος (Wheatgrass, fairway crested) 7,5 6,9 T 

Σίτος (Wheatgrass, standard crested) 3,5 4,0 MT 

ι. Σακχαροκάλαμο 1,7 5,9 MS 

ια. Τροπικά φρούτα και δένδρα 

Μπανάνα - - MS 

Καφές - - - 

Φοινικόδενδρα 4,0 3,6 T 

Φοίνικες - - T 

Ανανάς - - MT 

Τέιον - - - 

ιβ. Σταφύλια και μούρα 

Βατόμουρο 1,5 22,0 S 

Σταφύλια 1,5 9,6 MS 

ιγ. Οπωροφόρα δένδρα 

Αμυγδαλέα 1,5 19,0 S 

Αβοκάντο - - S 

Κίτρο 1,8 16,0 S 

Πορτοκαλέα 1,7 16,0 S 

Λεμονέα - - S 

Λεμονέα η πράσινη - - S 

Μανταρινέα - ' S 

Κωνοφόρα δένδρα - - MS/MT 

Φυλλοβόλα    

 - Μηλιά - - S 

 - Ροδακινιά 1,7 21,0 S 

 - Κερασιά - - S 

 - Αχλαδιά - . - S 

 - Βερυκοκέα 1,6 24,0 S 

 - Δαμασκηνιά 1,5 18,0 S 

 - Ροδιά - - MT 

Ελέα - - MT 
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1 Τα δεδομένα εξυπηρετούν μόνον ως οδηγός. – Η ανθεκτικότητα ποικίλει εξαρτώμενη από το κλίμα, τις συνθήκες 

εδάφους και τις καλλιεργητικές πρακτικές. Οι καλλιέργειες είναι συχνά λιγώτερο ανθεκτικές κατά την διάρκεια της 

βλάστησης και του σταδίου του σποροφύτου (seedling stage). 
2 ECe, threshold συμβολίζει τον μέσο όρο της αλατότητας του ριζοστρώματος, στην οποία αρχίζει η υποβάθμιση της 

στρεμματικής απόδοσης  
3 Η αλατότητα του ριζοστρώματος μετράται με την ηλεκτρική αγωγιμότητα της προσρόφησης κορεσμού του εδάφους, 

αναφερόμενη σε deciSiemens ανά μέτρο (dS m-1) σε θερμοκρασία 25°C όπου 1 d.S/m = 1000 μS/cm 
4 b είναι η ποσοστιαία μείωση της στρεμματικής αποδόσεως ανά 1 dS/m αύξησης της αλατότητας 
5 Η διαβάθμιση έχει ως εξής : T = Ανθεκτικό, MT = Μετρίως Ανθεκτικό, MS = Μετρίως Ευαίσθητο και S = 

Ευαίσθητο  
6 Επειδή η όρυζα αναπτύσσεται σε συνθήκες κατάκλισης, οι τιμές αναφέρονται στην ηλεκτρική αγωγιμότητα του 

εδαφικού νερού, όταν τα φυτά είναι βυθισμένα. 

Πηγές:  Ayers and Westcot, 1985. FAO Irrigation and Drainage Paper N° 29. Water quality for agriculture; 

Rhoades, Kandiah and Mashali, 1992. FAO Irrigation and Drainage Paper N° 48. The use of saline waters for 

crop productions. 

Περισσότερες πληροφορίες και άλλα στοιχεία για την επίδραση της αλατότητας σε 

δενδροκαλλιέργειες και άλλες ποικιλίες φυτών δίδονται στο Προσάρτημα ΙΙΙ: Υπολογισμός 

καταναλώσεων νερού και υγρών αποβλήτων  του πύργου ψύξεως 

5.6.5 ΥΔΠ 4: Προσωρινή υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων κατά τη κατασκευή ή 

συντήρηση 

Προσωρινή υποβάθμιση της ποιότητας του επιφανειακού νερού ή του νερού του εδάφους λόγω 

τυχαίας διαρροής υγρών κατά την χερσαία κατασκευή.  Τυχαίες διαρροές υγρών της οριζόντιας 

διάτρησης κατά την κατασκευή, μπορεί να υποβαθμίσουν βραχυπρόθεσμα την ποιότητα του 

επιφανειακού νερού ή του νερού του εδάφους. Διαρροές πετρελαίου ή άλλων ρυπαντών κατά 

την δραστηριότητα της χερσαίας κατασκευής μπορεί να υποβαθμίσουν προσωρινά την 

ποιότητα των επιφανειακών υδάτων.  

5.6.6 ΥΔΠ-5: Χρήση υδάτινων πόρων και απόρριψη νερού κατά την υδραυλική δοκιμή 

Η απαίτηση νερού για την πραγματοποίηση της υδραυλικής δοκιμής του αγωγού φυσικού 

αερίου πριν την έναρξη λειτουργίας του έργου μπορεί να επιβαρύνει τα διαθέσιμα αποθέματα 

υδάτινων πόρων της περιοχής. Η απόρριψη του νερού της υδραυλικής δοκιμής μπορεί να 

υποβαθμίσει προσωρινά τη ποιότητα των φυσικών αποδεκτών λόγω μικρών πασοτήτων 

ελαίων συγκολλήσεως του αγωγού στο νερό του νερού υδραυλικής δοκιμής το οποίο θα 

διατεθεί στο ρέμα Κουσμπανασιώτη μετά από επεξεργασία και εφ’ όσον  η ποιότητά του είναι 

εντός των αποδεκτών ορίων τα οποία έχουν οριστεί για τα υγρά απόβλητα βάσει της 

αποφάσεως Αριθμ. οικ.145116, ΦΕΚ 254Β της 8ης Μαρτίου 2011 με τίτλο  «Καθορισμός 

μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών 

αποβλήτων και άλλες διατάξεις»  

5.6.6.1 Επιπτώσεις 

Όπως αποδεικνύεται αναλυτικώς ανωτέρω, η προτεινόμενη αλατότητα και αγωγιμότητα των 

1500 μS/cm είναι απολύτως συμβατή με τις καλλιέργειες αλλά και την παρόχθια βλάστηση 

των ρεμάτων βορειοανατολικώς το γηπέδου του σταθμού και επομένως δεν πρόκειται να έχει 

σημαντική έστω επίδραση εις την ανάπτυξη των εν λόγω φυτών. 
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5.6.7 Αξιολόγηση των επιπτώσεων  

Κωδικός Χώρος Χρόνος 
Πιθανή 
έκταση 

Πιθανή 
συχνότητα 

Πιθανή 
συνέπεια 

Πιθανά 
σημαντική 

Μέτρα 

ΥΔΠ-1 Χ Λ Μ Μ μ Μη Σημαντική Ν 

ΥΔΠ-2 Σ Λ μ Μ μΜ Σημαντική Ν 

ΥΔΠ-3 Χ Λ Μ Μ μ Σημαντική Ν 

ΥΔΠ-4 Χ Κ μ μ μ Σημαντική Ν 

ΥΔΠ-5 Σ Κ μ μ μ Μη Σημαντική Ν 

 

Σημειώνεται ότι η επίπτωση ΥΔΠ-2 χαρακτηρίζεται ως θετική λόγω της παροχής νερού 

αρδευτικής ποιότητας στην έξοδο του εργοστασίου. 

5.7 Χλωρίδα - Οικότοποι 

5.7.1 Παρουσίαση των επιπτώσεων 

Επίπτωση ΧΛΟ-1: Προσωρινή αύξηση της ιζηματοποίησης 

Οι δραστηριότητες της κατασκευής μπορεί να προκαλέσουν προσωρινή αύξηση της 

ιζηματοποίησης και τη διάβρωση του εδάφους και την αποκάλυψη ρυπασμένων εδαφών κατά 

τη διάνοιξη τάφρων, που μπορεί να καλύψουν ή να βλάψουν την χλωρίδα.  

Επίπτωση ΧΛΟ-2: Προσωρινές ή μόνιμες επιπτώσεις στη σπάνια χερσαία χλωρίδα από 

την κατασκευή 

Η απομάκρυνση της βλάστησης ανώτερης επιφάνειας κατά την κατασκευή του χερσαίου 

αγωγού φυσικού αερίου μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια φυτών.  

Οι δραστηριότητες της κατασκευής που σχετίζονται με την εγκατάσταση των αγωγών στις 

περιοχές του έργου μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό ή θάνατο μικρών θηλαστικών, 

ερπετών και άλλων λιγότερο ευκίνητων ειδών. Το γεγονός αυτό μπορεί να σχετίζεται επίσης 

με την αυξημένη ανθρώπινη δραστηριότητα, ιδιαίτερα σε σχέση και με τις συγκρούσεις ζώων-

οχημάτων.  

5.7.2 Μεθοδολογία αξιολόγησης των επιπτώσεων  

Για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στη χερσαία βιολογία εφαρμόζεται η εξής προσέγγιση: 

Αρχικά εκτιμάται η ευαισθησία των αποδεκτών: 

Πίνακας 5.4: Ευαισθησία αποδεκτών χερσαίας βιολογίας 

Υψηλή Μεσαία Χαμηλή 

Ύπαρξη στενοενδημικών ειδών. 

Είδη ή ενδιαιτήματα με διεθνή 

σημασία. 

Σπάνια είδη. 

Ενδημικά Ελλάδας / Θράκης. 

Είδη / φυτοκοινωνίες που 

υφίστανται μείωση 

πληθυσμού.  

Κοινά είδη. 

Τυπικές βιοκοινωνίες 

παραλιακής ζώνης Ελλάδας. 

Φυτοκοινωνίες ανθεκτικές σε 

ανθρωπογενείς δραστηριότητες. 

Ανθρωπόφιλα είδη 
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Από την ανάλυση που έλαβε χώρα στην παράγραφο 4.5  φαίνεται ότι ορισμένα είδη 

ορνιθοπανίδας της περιοχής ανήκουν σε κάποιο καθεστώς προστασίας, και αναγνωρίστηκαν 

μερικοί οικότοποι προτεραιότητας.  

Ακολούθως, εκτιμάται το μέγεθος της επίπτωσης στη χερσαία βιολογία (χλωρίδα και πανίδα) 

ως εξής: 

Πίνακας 5.5: Κριτήρια μεγέθους επίπτωσης σε χερσαία βιολογία 

Μεγάλο (Μ) Μεσαίο (μΜ) Μικρό (μ) 

Επίπτωση σε μεγάλη 

γεωγραφική έκταση. 

Απώλεια πολλών ειδών ή 

μεγάλης έκτασης βιοτόπων. 

Μεγάλη χρονική διάρκεια 

επίπτωσης. 

 

Επίπτωση σε δεδομένη 

γεωγραφική περιοχή. 

Οι επιπτώσεις εξαφανίζονται 

με την πάροδο του χρόνου. 

Μικρές απώλειες ειδών, με 

πιθανότητα μη-ανάκαμψης 

στην πρότερη μορφή. 

Παροδικές και άμεσα 

αναστρέψιμες επιπτώσεις. 

Άμεση φυσική ανάκαμψη. 

Οι επιπτώσεις αναμένονται εκεί 

που είναι το έργο και  οι 

εργασίες κατασκευής του. 

 

5.7.3 Επιπτώσεις στη χλωρίδα  

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 

Οι πιθανές επιπτώσεις στην χλωρίδα αφορούν στην εκχέρσωση της ζώνης εργασίας για την 

κατασκευή του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου, καθώς και την κατασκευή των δρόμων 

πρόσβασης και των Εγκαταστάσεων του Μετρητικού Σταθμού και της Ξεστροπαγίδας. Η 

περιοχή κατασκευής του χερσαίου αγωγού, θα έχει πλάτος 26 m. 

Προστατευόμενες περιοχές και δασικές εκτάσεις 

Ο αγωγός δεν διέρχεται από προστατευόμενες περιοχές ή δασικές εκτάσεις.  

Δασικές εκτάσεις  

Η προτεινόμενη όδευση για τον αγωγό φυσικού αερίου, διέρχεται κατά 100% από 

καλλιεργήσιμες εκτάσεις και λιβάδια. Η περιοχή που προτείνεται για το Σταθμό Μέτρησης/ 

Ρύθμισης Πίεσης και Ξεστροπαγίδας κοντά στον εθνικό αγωγό φυσικού αερίου του ΔΕΣΦΑ 

από καλλιεργήσιμες εκτάσεις.  

Παραποτάμια βλάστηση 

Ο αγωγός φυσικού αερίου κατά την προτεινόμενη όδευση του, αποφεύγει την διέλευση μέσω 

υδατικών ρεμάτων αφου στις επίμαχες διασταυρώσεις διέρχεται μέσω υφιστάμενων οδών. Εάν 

παρά ταύτα χρειαστεί σε κάποια διασταύρωση να κατασκευαστεί διέλευση μέσω ρέματος, θα 

χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της κατευθυνόμενης οριζόντιας διάτρησης και δεν αναμένεται να 

επηρεασθεί καθόλου η παρόχθια βλάστηση. Επομένως η συγκεκριμένη επίπτωση αξιολογείται 

σαν μη-σημαντική. 

Συμπερασματικά, τα φυτικά είδη που θα απομακρυνθούν και γενικά οι διαπλάσεις τους που 

θα επηρεαστούν είναι κατά πλειοψηφία κοινά της ελληνικής χλωρίδας και δεν θα επηρεασθούν 

είδη των Παραρτημάτων της Οδηγίας 92/43/ΕΕ. Η διακοπή της φυσικής βλάστησης θα 

οδηγήσει σε φυσικές διαπλάσεις πρόδρομης διαδοχής με αναμενόμενη γρήγορη ανάκαμψη 
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χωρίς να επέλθει κατακερματισμός αυτών. Επομένως, συνολικά, η επίπτωση στη χλωρίδα 

εκτιμάται σαν μικρής σημαντικότητας, βραχυχρόνια και αναστρέψιμη. 

ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

Κατά τη φάση λειτουργίας του αγωγού φυσικού αερίου, πέρα από τη ζώνη των 4m εκατέρωθεν 

του άξονα όπου για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η φύτευση βαθύρριζων ειδών, θα υπάρξει 

αποκατάσταση της βλάστησης. Επομένως, οι οπτικές αντιθέσεις από τις αποψιλώσεις κατά τη 

φάση κατασκευής θα ελαχιστοποιηθούν κατά τη φάση λειτουργίας κυρίως από την φυσική 

αναγέννηση.  

Συμπερασματικά, κατά τη φάση λειτουργίας ουσιαστικά δεν αναμένονται επιπτώσεις στη 

χλωρίδα.  

Επίπτωση ΧΛΟ -1: Προσωρινή αύξηση της ιζηματοποίησης. 

Οι δραστηριότητες της κατασκευής μπορεί να προκαλέσουν προσωρινή αύξηση της 

ιζηματοποίησης, διάβρωση του εδάφους και αποκάλυψη ρυπασμένων εδαφών κατά τη 

διάνοιξη τάφρων που μπορεί να καλύψουν ή να βλάψουν την χλωρίδα. 

Η επίπτωση αξιολογείται σαν μη-σημαντική. 

Επίπτωση ΧΛΟ -2: Προσωρινές ή μόνιμες επιπτώσεις που σχετίζονται με την κατασκευή 

στην τοπική χλωρίδα. 

Η επίπτωση αξιολογείται σαν μη-σημαντική, αν και δεν αποκλείεται ότι κατά την διάρκεια 

της κατασκευής των αγωγών θα μπορεί να αντιμετωπιστεί κάποιο φυτικό είδος το οποίο 

ευρίσκεται υπό καθεστώς ειδικής προστασίας. 

5.7.4 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα αξιολόγησης 

Επίπτωση Χώρος Χρόνος 
πιθανή 
έκταση 

πιθανή 
συχνότητα 

πιθανή 
συνέπεια 

πιθανά 
σημαντική 

Μέτρα 

Επίπτωση ΧΛΟ-1 Χ Κ μΜ μΜ μ Μη-σημαντική Ο 

Επίπτωση ΧΛΟ-2 Χ Κ μΜ μΜ μ Μη-σημαντική Ν 

 

5.8 Πανίδα 

Επίπτωση ΠΝΔ-1: Προσωρινή αύξηση της ιζηματοποίησης 

Οι δραστηριότητες της κατασκευής μπορεί να προκαλέσουν προσωρινή αύξηση της 

ιζηματοποίησης και τη διάβρωση του εδάφους και την αποκάλυψη ρυπασμένων εδαφών κατά 

τη διάνοιξη τάφρων, που μπορεί να καλύψουν ή να βλάψουν την πανίδα.  

Επίπτωση ΠΝΔ-2: Θνησιμότητα χερσαίας άγριας ζωής λόγω των κατασκευών 

Μόνιμη επίπτωση η θνησιμότητα της άγριας ζωής. 

Οι δραστηριότητες της κατασκευής που σχετίζονται με την εγκατάσταση των αγωγών στις 

περιοχές του έργου μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό ή θάνατο μικρών θηλαστικών, 

ερπετών και άλλων λιγότερο ευκίνητων ειδών. Το γεγονός αυτό μπορεί να σχετίζεται επίσης 

με την αυξημένη ανθρώπινη δραστηριότητα, ιδιαίτερα σε σχέση και με τις συγκρούσεις ζώων-

οχημάτων.  
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5.8.1 Μεθοδολογία αξιολόγησης των επιπτώσεων  

Για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στη χερσαία βιολογία εφαρμόζεται η εξής προσέγγιση: 

Αρχικά εκτιμάται η ευαισθησία των αποδεκτών: 

Πίνακας 5.6: Ευαισθησία αποδεκτών χερσαίας βιολογίας 

Υψηλή Μεσαία Χαμηλή 

Ύπαρξη στενοενδημικών ειδών. 

Είδη ή ενδιαιτήματα με διεθνή 

σημασία. 

Σπάνια είδη. 

Ενδημικά Ελλάδας / Θράκης. 

Είδη / φυτοκοινωνίες που 

υφίστανται μείωση 

πληθυσμού.  

Κοινά είδη. 

Τυπικές βιοκοινωνίες 

παραλιακής ζώνης Ελλάδας. 

Φυτοκοινωνίες ανθεκτικές σε 

ανθρωπογενείς δραστηριότητες. 

Ανθρωπόφιλα είδη 

Από την ανάλυση που έλαβε χώρα στο κεφ. 4  φαίνεται ότι η περιοχή δεν ανήκει σε κάποιο 

καθεστώς προστασίας, ενώ δεν αναγνωρίστηκαν οικότοποι προτεραιότητας. Η περιοχή 

γειτνιάζει με την περιοχή Νατούρα «Περιοχή Θεσσαλικού Κάμπου» όπου εκεί διαβιεί   

Ακολούθως, εκτιμάται το μέγεθος της επίπτωσης στη στην Πανίδα με τα ίδια κριτήρια όπως 

και στην περίπτωση της Χλωρίδας.  

Πίνακας 5.7: Κριτήρια μεγέθους επίπτωσης σε χερσαία βιολογία 

Μεγάλο (Μ) Μεσαίο (μΜ) Μικρό (μ) 

Επίπτωση σε μεγάλη 

γεωγραφική έκταση. 

Απώλεια πολλών ειδών ή 

μεγάλης έκτασης βιοτόπων. 

Μεγάλη χρονική διάρκεια 

επίπτωσης. 

 

Επίπτωση σε δεδομένη 

γεωγραφική περιοχή. 

Οι επιπτώσεις εξαφανίζονται 

με την πάροδο του χρόνου. 

Μικρές απώλειες ειδών, με 

πιθανότητα μη-ανάκαμψης 

στην πρότερη μορφή. 

Παροδικές και άμεσα 

αναστρέψιμες επιπτώσεις. 

Άμεση φυσική ανάκαμψη. 

Οι επιπτώσεις αναμένονται εκεί 

που είναι το έργο και  οι 

εργασίες κατασκευής του. 

 

5.8.2 Επιπτώσεις στην πανίδα 

Καμία κατασκευαστική δραστηριότητα στη θάλασσα δεν επηρεάζει τη χερσαία πανίδα. 

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:  

Οι πιθανές επιπτώσεις στην πανίδα κατά την κατασκευή του έργου προκύπτουν από τα εξής: 

• Την πιθανή μόνιμη απώλεια ενδιαιτημάτων ή ειδών λόγω της αποψίλωσης βλάστησης 

στην περιοχή κατασκευής 

• Τη δημιουργία εμποδίων στη μετακίνηση ζώων με μειωμένες δυνατότητες 

μετακίνησης 

• Τη διατάραξη ή πρόκληση ζημιών σε παρακείμενα ενδιαιτήματα και είδη λόγω 

διέλευσης οχημάτων, τεχνητού φωτισμού, σκόνης, εκπομπής καυσαερίων και 

χημικών, και θορύβου 

• Τις επιπτώσεις σε ενδιαιτήματα λόγω αλλαγής των δικτύων αποστράγγισης 
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Θηλαστικά 

Δεν υπάρχουν αναφορές για σημαντικά θηλαστικά στην περιοχή ενδιαφέροντος, με την 

εξαίρεση ανθρωπόφιλων μικρών τρωκτικών. 

Πτηνά 

Στοιχεία σχετικά με τις περιοχές φωλιάσματος πουλιών εντός της περιοχής μελέτης 

περιορίζονται σε ορισμένα είδη που εντοπίζονται κοντά στη ζώνη «περιοχή Θεσσαλικού 

κάμπου», Σχετικά με τα είδη που βρίσκονται υπό παρακολούθηση, είναι γνωστά ο αριθμός 

των επικρατειών, οι περιοχές φωλιάσματος και σε ορισμένες περιπτώσεις, και η αφθονία του 

πληθυσμού. 

Οι επιπτώσεις στα πτηνά κατά τη φάση κατασκευής, αφορούν κυρίως στην καταστροφή των 

περιοχών φωλιάσματος ή την προσωρινή διατάραξή τους λόγω της κοπής δέντρων και της 

μετακίνησης οχημάτων. Δεδομένου ότι η ύπαρξη δένδρων και δασικών περιοχών είναι 

εξαιρετικά περιορισμένη δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις από την κατασκευή και 

εκτιμάται ότι οι τοπικοί πληθυσμοί των πτηνών δεν θα επηρεαστούν από τις εργασίες 

κατασκευής. Θα γίνει προσπάθεια ώστε να μην πραγματοποιηθούν κατασκευές κατά την 

περίοδο αναπαραγωγής. Σχετικά με τη εκτίμηση των επιπτώσεων από τις κατασκευαστικές 

δραστηριότητες, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι αποφεύγεται στο μεγαλύτερο βαθμό η διέλευση 

του αγωγού κοντά από περιοχές φωλιάσματος και κατά συνέπεια το μέγεθος των επιπτώσεων 

είναι χαμηλό. 

Ερπετά 

Δεδομένης της υλοποίησης των κατασκευαστικών εργασιών σε καθαρά αγροτική περιοχή, με 

έντονη ανθρώπινη παρουσία, δεν αναμένεται η ύπαρξη επιπτώσεων σε είδη ερπετοπανίδας. 

ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

Θηλαστικά 

Μελέτες υποδεικνύουν ότι οι ζώνες πρόσβασης, όπως η προτεινόμενη ζώνη ασφάλειας 8 m 

για τη λειτουργία του αγωγού φυσικού αερίου, δεν εμποδίζουν τη μετακίνηση των μικρών 

θηλαστικών  στην περιοχή. Επιπλέον, το ποσοστό εμφάνισης των μικρών θηλαστικών στις 

ζώνες πρόσβασης είναι εξαιρετικά περιορισμένο, συνεπώς, δεν αναμένονται επιπτώσεις. 

Πτηνά 

Δεν αναμένεται καμία επίπτωση από τη λειτουργία του έργου στα πτηνά αντιθέτως  τα είδη 

πουλιών που ζουν σε θαμνώδεις εκτάσεις είναι πιθανόν να επωφεληθούν από τη ζώνη εργασίας 

μόλις αυτή αποκατασταθεί, εάν η βλάστηση που θα αναπτυχθεί εκεί περιλαμβάνει διάφορα 

είδη θάμνων. Κάτι τέτοιο θα συμβάλλει στην ανάπτυξη νέων ενδιαιτημάτων, με νέες πολύτιμες 

περιοχές για αναπαραγωγή και αναζήτηση τροφής αυτών των ειδών.  

Πάντως και λόγω της γειτνίασης με το νότιο σύνορο της ΖΕΠ «Περιοχή Θεσσαλικού Κάμπου» 

δεν αποκλείεται η πιθανότητα διελεύσεως από φωλιές προστατευόμενων πτηνών.  

Ερπετά 

Δεν αναμένονται επιπτώσεις. 

Με βάση τα παραπάνω η αξιολόγηση των επιπτώσεων έχει ως εξής: 
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Επίπτωση ΠΝΔ-1: Προσωρινή αύξηση της ιζηματοποίησης. 

Οι δραστηριότητες της κατασκευής μπορεί να προκαλέσουν προσωρινή αύξηση της 

ιζηματοποίησης, διάβρωση του εδάφους και αποκάλυψη ρυπασμένων εδαφών κατά τη 

διάνοιξη τάφρων που μπορεί να καλύψουν ή να βλάψουν την χερσαία πανίδα. 

Η επίπτωση αξιολογείται σαν μη-σημαντική. 

Επίπτωση ΠΝΔ-2: Μόνιμη επίπτωση η θνησιμότητα της άγριας ζωής. 

Η επίπτωση αξιολογείται σαν μη-σημαντική αν και χρήζει ειδικών μέτρων για την προστασία 

τυχόν φωλεών κατά την διάρκεια της κατασκευής. 

5.8.3 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα αξιολόγησης 

Επίπτωση Χώρος Χρόνος 
πιθανή 
έκταση 

πιθανή 
συχνότητα 

πιθανή 
συνέπεια 

πιθανά 
σημαντική 

Μέτρα 

Επίπτωση ΠΝΔ-1 Χ Κ μΜ μΜ μ Μη-σημαντική Ο 

Επίπτωση ΠΔΝ-2 Χ Κ μΜ μΜ μ Μη-σημαντική Ν 

 

5.9 Προστατευόμενες Περοχές 

Τόσο ο σταθμός όσο και τα συνοδά έργα του αγωγού φυσικού αερίου είναι εξ ολοκλήρου 

τοποθετημένα εκτός NATURA ή άλλων προστατευόμενων περιοχών και επομένως δεν 

αντιμετωπίζονται εδώ επιπτώσεις. 

5.10 Χρήσεις γης 

1.1.4 Παρουσίαση των επιπτώσεων 

Επίπτωση XΡΓ-1: Αλλαγές στις υπάρχουσες χρήσεις γης 

Η πραγματοποίηση του έργου μπορεί να αλλάξει τις υφιστάμενες χρήσεις γης. Π.χ. στη θέση 

εγκατάστασης του σταθμού Μ/Ρ διασύνδεσης με τον ΔΕΣΦΑ, η χρήση του γηπέδου του 

σταθμού θα μετατραπεί από αγροτική σε βιομηχανική.  

Επίπτωση ΧΡΓ-2: Αναστάτωση των γειτονικών ιδιοκτησιών και δραστηριοτήτων. 

Η κατασκευή μπορεί να προκαλέσει προσωρινή αναστάτωση ή ενόχληση σε δραστηριότητες, 

επιχειρήσεις ή κατοικίες που γειτνιάζουν με την περιοχή όπου εκτελούνται έργα εγκατάστασης 

του χερσαίου αγωγού.  

5.10.1 Αξιολόγηση των επιπτώσεων 

Γενικά, οι επιπτώσεις στις χρήσεις γης από ένα τέτοιο έργο, θα είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος 

βραχυπρόθεσμες. Θα περιορισθούν δε κυρίως στη φάση της κατασκευής. 

Από την κατασκευή των αγωγών, η οποία συνίσταται στη "διάνοιξη" μιας ζώνης εργασίας 26 

m δεν αναμένεται να αλλοιωθεί ή να καταστραφεί δραστικά οποιαδήποτε χρήση. Οπωσδήποτε 

η κατασκευή θα επηρεάσει όλες τις χρήσεις γης γενικά, προκαλώντας με την διαμόρφωση της 

ζώνης εργασίας, τις εκσκαφές, τις εναποθέσεις των χωμάτων, ή τη χρήση των σκαπτικών 

μηχανημάτων κάποιες αρνητικές επιπτώσεις, οι οποίες θα είναι όλες προσωρινές, αφού η 

χρήση δεν πρόκειται να αλλάξει. Μετά το πέρας των έργων εγκατάστασης του αγωγού, η ζώνη 

εργασίας θα αποκατασταθεί. 
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Να σημειωθεί, ότι στη θέση των Εγκαταστάσεων Μέτρησης Ρύθμισης της παροχής του 

φυσικού αερίου και Ξεστροπαγίδας, οι χρήσεις του συγκεκριμένου οικοπέδου μεταβάλλονται 

μόνιμα σε βιομηχανικές από αγροτική.  

Ειδικότερα οι επιπτώσεις ανά χρήση είναι οι ακόλουθες: 

Γεωργική γη 

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, θα δημιουργηθεί μια αναστάτωση στις καλλιέργειες σε 

αρκετή έκταση, λόγω της ανάγκης για την διαμόρφωση μιας ζώνης εργασίας. Επομένως θα 

δημιουργηθεί προσωρινή αποψίλωση των καλλιεργειών στην ζώνη αυτή.  

Σε ορισμένες περιοχές θα δημιουργηθούν προσβάσεις μέσα από τα χωράφια ή θα 

αναμορφωθούν υπάρχοντες δρόμοι. Ορισμένοι αγροτικοί δρόμοι θα κοπούν τουλάχιστον 

παροδικά και αυτό ενδέχεται να προκαλέσει τοπική δυσκολία η διακοπή πρόσβασης προς τους 

αγρούς. 

Επίσης, κατά την κατασκευή του έργου θα απομακρυνθούν τα όρια των χωραφιών 

προκειμένου να εξασφαλισθεί η διαδικασία της συνεχούς κατασκευής. Η αποκατάσταση των 

ορίων θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις των ιδιοκτητών. 

ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Ο μόνος περιορισμός που θα υπάρχει κατά τη λειτουργία του Αγωγού Φυσικού Αερίου είναι 

η απαγόρευση φύτευσης βαθύρριζων δένδρων σε μια ζώνη πλάτους τεσσάρων (4) μέτρων 

εκατέρωθεν αυτού. Σημειώνεται ότι κατά μήκος της προτεινόμενης όδευσης του αγωγού δεν 

παρατηρήθηκαν καλλιέργειες οπωροφόρων δένδρων. Πάντως και στην περίπτωση που 

εμφανισθούν καλλιέργειες οπωροφόρων δένδρων πριν από την έναρξη των έργων κατασκευής 

του αγωγού ή και μετά την έναρξη λειτουργίας του, οι επιπτώσεις από αυτό το περιορισμό στη 

χρήση της γεωργικής γης θα είναι αμελητέες διότι η συνηθισμένη απόσταση μεταξύ δύο (2) 

διαδοχικών σειρών δενδρωδών καλλιεργειών είναι περίπου οκτώ (8) μέτρα. Άρα με σωστή 

διευθέτηση των διαδοχικών σειρών των δένδρων, ακόμη και στα σημεία στα οποία ο αγωγός 

διέρχεται μέσα από δέντρωνες οπωροφόρων οι επιπτώσεις θα είναι ελάχιστες και οπωσδήποτε 

επανορθωνόμενες. 

Επισημαίνεται ότι πάνω από τον εγκατεστημένο αγωγό φυσικού αερίου επιτρέπεται η 

καλλιέργεια αμπέλου και όλων των μονοετών καλλιεργειών (κηπευτικά κλπ.). 

Έτσι οι επιπτώσεις στη χρήση της γεωργικής γης συνολικά θα είναι αμελητέες. 

Δασικές εκτάσεις 

Οι δασικές εκτάσεις που αφορούν το έργο είναι πρακτικά αμελητέες 

Επομένως με την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου δεν θα μεταβληθεί ο δασικός 

χαρακτήρας και η χρήση της γης. 

Ημιαστικές χρήσεις 

Σε ότι αφορά την ενδεχόμενη αναστάτωση σε δραστηριότητες, επιχειρήσεις ή κατοικίες που 

γειτνιάζουν με την περιοχή εργασιών κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου, επισημαίνεται 

ότι δεν υπάρχουν επιχειρήσεις ούτε κατοικίες πλησίον της προτεινόμενης όδευσης Η διάρκεια 
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των εργασιών κατασκευής του χερσαίου αγωγού και κατ’ επέκταση της πιθανής όχλησης θα 

είναι περιορισμένη (10-12 βδομάδες).  

Τέλος, κατά μήκος της προτεινόμενης όδευσης του χερσαίου αγωγού δεν παρατηρήθηκαν 

κτηνοτροφικές δραστηριότητες.  

Με βάση τα παραπάνω η αξιολόγηση των επιπτώσεων έχει ως εξής: 

Επίπτωση XΓ-1: Αλλαγές στην υπάρχουσα χρήση γης. 

Κατά μήκος της όδευσης η επίπτωση κατά τη φάση κατασκευής κρίνεται σαν μικρής 

σημαντικότητας ενώ κατά τη φάση της λειτουργίας σαν μη-σημαντική.  

Επίπτωση ΧΓ-2: Αναστάτωση των γειτονικών ιδιοκτησιών και δραστηριοτήτων. 

Η κατασκευή μπορεί να προκαλέσει προσωρινή αναστάτωση ή ενόχληση σε κοντινές 

δραστηριότητες, επιχειρήσεις ή κατοικίες. Κατά μήκος της όδευσης η επίπτωση είναι μη-

σημαντική.  

1.1.5 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα αξιολόγησης 

Επίπτωση Χώρος Χρόνος 
πιθανή 
έκταση 

πιθανή 
συχνότητα 

πιθανή 
συνέπεια 

πιθανά 
σημαντική 

Μέτρα 

Επίπτωση ΧΓ-1 Χ ΚΛ μΜ μΜ μ 

Σημαντική 
(μόνο κατά τη 

φάση 
Κατασκευής) 

Ν 

Επίπτωση ΧΓ-2 Χ Κ μ μΜ μ Μη-σημαντική Ο 

 

5.11 Κοινωνικό- Οικονομικό Περιβάλλον 

5.11.1 Παρουσίαση επιπτώσεων 

ΚΟΠ-1: Επιπτώσεις στην τοπική οικονομία και απασχόληση  

Η κατασκευή και λειτουργία του έργου θα δημιουργήσει νέες άμεσες και έμμεσες θέσεις 

εργασίας στον τοπικό πληθυσμό.  

ΚΟΠ-2: Επιπτώσεις στoν τουρισμό 

Δεν πρόκειται να υπάρξει αΑπώλεια εισοδήματος τοπικών τουριστικών επιχειρήσεων από τη 

μείωση αριθμού επισκεπτών  λόγω ελλείψεως παρουσίας τουριστικών δραστηριοτήτων στην 

περιοχή  

ΚΟΠ-3: Επιπτώσεις στην ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων 

Κατά την κατασκευή του έργου μπορεί να υπάρξουν ατυχήματα στους εργαζόμενους στο έργο 

με συνέπεια τον τραυματισμό τους  

5.11.2 Αξιολόγηση επιπτώσεων 

Τα οφέλη που αναμένονται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο από την υλοποίηση 

του εξεταζόμενου έργου είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Η λειτουργία της υπό μελέτη 

δραστηριότητας συνεπάγεται: 
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• Κάλυψη δημοσιονομικών δαπανών από την απόδοση από την Εταιρεία φόρου 

μισθωτών υπηρεσιών, καταβολή μισθωμάτων και ασφαλιστικών τελών.  

• Καταβολή εργοδοτικών εισφορών από την εταιρεία σε ασφαλιστικούς οργανισμούς. 

Το εξεταζόμενο Έργο συνεισφέρει σε σημαντικό βαθμό όχι μόνο στην Εθνική, αλλά κυρίως 

στην τοπική οικονομία από την καταβολή μισθών, αμοιβών, παροχής υπηρεσιών, τοπικών 

προμηθευτών, κ.τ.λ. 

Κατά τη φάση κατασκευής του Σταθμού θα απασχοληθούν περίπου 300 άτομα, ενώ κατά τη  

φάση λειτουργίας το προσωπικό θα ανέλθει στα 35 άτομα,  

Βασική πολιτική του ΘΗΣ Χάλκης περιλαμβάνει : 

• την ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης, με στόχο την ανάπτυξη και διατήρηση της 

ευημερίας των τοπικών κοινοτήτων 

• την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας με προτεραιότητα στην επιλογή τοπικών 

προμηθευτών 

• Στην ουσιαστική προσφορά μέσω του ετήσιου προγράμματος Χορηγιών & Δωρεών μέσω 

της ανάληψης συντονισμένων δράσεων οικονομικής, αλλά και τεχνικής αρωγής που 

αποσκοπούν στην υλοποίηση έργων τοπικών υποδομών, καθώς και σε ενέργειες 

αντιμετώπισης των άμεσων τοπικών αναγκών, ιδιαιτέρως στο θέμα της υδρεύσεως και 

αποχετεύσεως 

• Στην υλοποίηση προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση 

της ανεργίας, στην προαγωγή της ισόρροπης και πολύπλευρης βελτίωσης της ποιότητας 

ζωής σε τοπικό επίπεδο, στηρίζοντας συνειδητά και ενεργά την πολιτιστική, πνευματική, 

κοινωνική και αθλητική ζωή, αλλά και την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και της 

ευρύτερης προστασίας του περιβάλλοντος. 

5.11.2.1 Τοπική οικονομία και απασχόληση  

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Εκτιμάται πως το ανθρώπινο δυναμικό για την κατασκευή του 

σταθμού θα είναι περί τα 350 άτομα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 20 μηνών. Για την 

κατασκευή του χερσαίου αγωγού φυσικού αερίου η απασχόληση θα φτάσει τα 60 άτομα που 

θα διαμένουν στην περιοχή για μια περίοδο περίπου κατά 6 μηνών. Από αυτά τα άτομα, ένα 

μέρος θα αποτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό που θα προέρχεται κατά κύριο λόγο από 

τον ανάδοχο του έργου ενώ το υπόλοιπο εργατικό δυναμικό που θα καλύπτει μη ειδικευμένες 

θέσεις εργασίας μπορεί να προέρχεται από την τοπική κοινωνία 

Η ομάδα εργασίας θα είναι υπεύθυνες για ένα πλήθος διαδοχικών εργασιών, όπως η 

προετοιμασία της ζώνης εργασίας και του ορύγματος του αγωγού, προετοιμασία και 

εγκατάσταση των σωληνογραμμών, επιχωμάτωση του ορύγματος και αποκατάσταση της 

ζώνης εργασίας.  

Επειδή κάποιες από τις παραπάνω εργασίες δεν απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό,  

ανειδίκευτες εργασίες θα μπορούσαν να εκτελεστούν από τοπικό εργατικό δυναμικό υπό την 

επίβλεψη έμπειρων και κατάλληλων εργοδηγών. Εναλλακτικά, ο κύριος ανάδοχος κατασκευής 

του έργου ενδέχεται να αναθέσει σε τοπικούς υπεργολάβους κάποιες από τις παραπάνω 

διαδοχικές εργασίες, δηλαδή σε τοπικές εταιρείες.  
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Τέλος, δεν αποκλείεται να υπάρχει στην περιοχή και προσωπικό με την απαραίτητη 

εξειδίκευση σε κάποιους τομείς εργασιών οι οποίες θα απαιτηθούν για την κατασκευή του 

έργου και συνεπώς το προσωπικό αυτό να προτιμηθεί για την ανάληψη των εργασιών αυτών. 

Επιπρόσθετα, έμμεσες επιπτώσεις στην τοπική οικονομία από την υλοποίηση του έργου 

σχετίζονται με:  

• Επιχειρήσεις που παρέχουν στο έργο αγαθά και υπηρεσίες (συνήθως αναφέρεται ως 

έμμεση απασχόληση), και 

• Επιχειρήσεις που παρέχουν στους άμεσα και έμμεσα εργαζόμενους στο έργο αγαθά και 

υπηρεσίες (συνήθως αναφέρεται ως έμμεση ή συνεπαγόμενη απασχόληση) 

Η έμμεση και συνεπαγόμενη απασχόληση μπορεί να ωφελήσει και ενισχύσει την τοπική 

οικονομία και την οικονομική δραστηριότητα, ιδίως αναφορικά με επαγγέλματα παροχής 

αγαθών και υπηρεσιών προς το έργο και τους απασχολούμενους σε αυτό.  

Η κατασκευή του έργου είναι πιθανό να απασχολήσει τοπικές εταιρίες για μεταφορικές 

υπηρεσίες (μεταφορά εργαζομένων και υλικών από και προς τα εργοτάξια), σίτισης (στα 

εργοτάξια), υποστήριξης (ρυμουλκά) και ασφάλειας.  

Η έλευση του εργατικού δυναμικού του έργου, η αύξηση των εισοδημάτων του τοπικού 

εργατικού δυναμικού που θα απασχοληθεί στο έργο και η αύξηση ευκαιριών για έμμεση 

αύξηση εισοδήματος στην περιοχή κατά τη φάση κατασκευής θα έχουν μια θετική επίδραση 

στην τοπική οικονομία. Είναι αναμενόμενο να υπάρξει μια αυξημένη ζήτηση για στέγη και 

σίτιση.  

Ο φορέας του έργου θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να μεγιστοποιηθεί η θετική 

επίδραση στην άμεση τοπική απασχόληση. 

Η χρησιμοποίηση τοπικού εργατικού δυναμικού ενδεχομένως να αυξήσει την ικανότητα και 

επαγγελματική κατάρτιση αυτού για την εμπλοκή του σε παρόμοια μελλοντικά έργα σε άλλες 

περιοχές. 

Τέλος, η αποζημίωση για την κατάληψη της ζώνης εργασίας και δουλείας θα μπορούσε να 

προστεθεί στις επιπτώσεις του έργου στην τοπική οικονομία. Η απώλεια της γης από την 

προσωρινή κατάληψη της ζώνης εργασίας (και τη ζώνη δουλείας κατά τη φάση λειτουργίας) 

θα αποζημιωθεί σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία και συνεπώς ικανοποιητικά.  

Η ποσοτικοποίηση των παραπάνω επιπτώσεων είναι δύσκολη. Σε κάθε περίπτωση, η 

επίπτωση θα είναι θετική.  

ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Κατά τη λειτουργία του έργου θα δημιουργηθούν 35 θέσεις απασχόλησης.  οι οποίες θα είναι 

διαθέσιμες στον τοπικό πληθυσμό. Ακόμη, κάποιες θέσεις εργασίας μπορεί να δημιουργηθούν 

γύρω από τη συντήρηση των έργων, την ασφάλεια (π.χ. περιπολίες επί του αγωγού) την 

λειτουργία του νέου Μ/Ρ κλπ. 

Από τις θέσεις εργασίας στον σταθμο, τελικά εκτιμάται ότι το 75% θα μπορούσε να 

καταληφθεί από την τοπική αγορά εργασίας.  
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Σε ότι αφορά την στελέχωση των βοηθητικών σκαφών και των άλλων υπηρεσιών που 

αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι πιθανό αυτή να προέλθει στο μεγαλύτερό της μέρος από την 

τοπική κοινωνία. 

Συνοψίζοντας, η επίπτωση στην τοπική απασχόληση κατά τη φάση της λειτουργίας του 

έργου θα είναι θετική. 

5.11.2.2 Τουρισμός  

Ο ΘΗΣ Χάλκης  θα είναι ένας από τους πλέον ενεργειακά αποδοτικούς σταθμούς 

ηλεκτροπαραγωγής διεθνώς και ως συνέπεια αυτού αναμένεται να προσελκύει εξειδικευμένα 

τεχνικά στελέχη και επιστημονικό προσωπικό δια την απόκτηση εμπειρίας και μεταφορά 

τεχνογνωσίας από όλα τα Βαλκάνια αλλά και την Ευρώπη και την Μέση Ανατολή. 

Η αρχιτεκτονική επίσης του σταθμού θα συμβάλει εις την αναβάθμιση της αισθητικής 

απόψεως της περιοχής και θα αποτελεί πόλο έλξεως εσωτερικού τουρισμού από διάφορες 

ομάδες πληθυσμού όπως π.χ. είναι τα σχολεία, οι φοιτητές,  

Παράλληλα θα υπάρξουν θετικές συνέπειες στο επαγγελματικό τουρισμό από την παρουσία 

εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού (και ενδεχομένως των οικογενειών τους σε παροδική 

βάση) που θα απασχοληθεί στην κατασκευή και λειτουργία του έργου και το οποίο δεν θα 

προέρχεται από την τοπική κοινωνία. Αναμένεται αύξηση της πληρότητας των ξενοδοχείων, 

κυρίως στη πόλη Χάλκης, Νικαίας, Λάρισας ενώ είναι πιθανό να υπάρξουν και 

επαναλαμβανόμενες ημερίδες εκπαίδευσης του προσωπικού του έργου σε ξενοδοχεία της 

πόλης τόσο κατά τη φάση της κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουργίας. 

Συνοψίζοντας, η επίπτωση στον τοπικό τουρισμό από την εγκατάσταση και λειτουργία 

του έργου θα είναι θετική. 

5.11.2.3 Ασφάλεια και Υγεία 

Ασφάλεια εργαζομένων 

Θα υπάρξει αυξημένος κίνδυνος τραυματισμών κατά τη διάρκεια της κατασκευής κυρίως 

σχετικά με πιθανά τροχαία ατυχήματα και ατυχήματα στο εργοτάξιο. 

Η επίπτωση αυτή θεωρείται σημαντική και θα ληφθούν σημαντικά προληπτικά μέτρα.  

Με βάση τα παραπάνω η αξιολόγηση των επιπτώσεων έχει ως εξής: 

ΚΟΠ-1: Η κατασκευή και λειτουργία του έργου θα δημιουργήσει νέες άμεσες και έμμεσες 

θέσεις εργασίας στον τοπικό πληθυσμό. 

Η (θετική) επίπτωση αξιολογείται σαν μέτριας ως μεγάλης σημαντικότητας. 

ΚΟΠ-2: Η κατασκευή και λειτουργία του έργου θα έχει θετικές επιπτώσεις εις την αύξηση 

της τουριστικής κίνησης 

Η (θετική) επίπτωση αξιολογείται ως μέτριας σημαντικότητας. 

ΚΟΠ-3: Κατά την κατασκευή του έργου μπορεί να υπάρξουν ατυχήματα στους εργαζόμενους 

στο έργο με συνέπεια τον τραυματισμό τους 

Η επίπτωση αξιολογείται σαν μέτριας σημαντικότητας. 
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5.11.3 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα αξιολόγησης 

Επίπτωση Χώρος Χρόνος 
πιθανή 
έκταση 

πιθανή 
συχνότητα 

πιθανή 
συνέπεια 

πιθανά 
σημαντική 

Μέτρα 

Επίπτωση ΚΟΠ-3 ΣΧ ΚΛ μΜ Μ Μ Σημαντική Ν 

Επίπτωση ΚΟΠ-4 Π ΚΛ Μ μΜ μΜ Σημαντική Ο 

Επίπτωση ΚΟΠ-5 ΣΧ Κ μ μ Μ Σημαντική Ν 

 

5.12 Πληθυσμός-Δημογραφία 

5.12.1 Παρουσίαση των επιπτώσεων 

Επίπτωση ΠΛΔ-1: Επιπτώσεις κατά την διάρκεια της κατασκευής 

Αφορά την μετακίνηση και εγκατάσταση εργατικού δυναμικού για την διάρκεια της 

κατασκευής. 

Επίπτωση ΠΛΔ-2: Επιπτώσεις κατά την διάρκεια της λειτουργίας 

Αφορά την ενίσχυση της τοπικής απασχολήσεως και εγκατάσταση ή διακίνηση προσωπικού 

στην περιοχή προερχόμενων από άλλες περιοχές. 

5.12.2 Αξιολόγηση των επιπτώσεων 

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Κατά την διάρκεια της κατασκευής αναμένεται η κινητοποίηση εργοταξίων στις διάφορες 

δραστηριότητες του έργου (σταθμός, αγωγοί, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας) 

συνολικού αριθμού εργαζομένων της τάξεως των 350  ατόμων και τουλάχιστον για χρονικό 

διάστημα 20 μηνών. 

Από τα άτομα αυτά, η πλειοψηφία θα προέρχεται από άλλους τόπους η οποία μαζί με τις 

οικογένειές τους θα εγκατασταθεί στην περιοχή Χάλκης και Νικαίας, όχι εργοταξιακές 

κατοικίες αλλά στην ευρύτερη οικιστική περιοχή και των γύρω οικισμών.  Εκτιμάται ότι κατά 

την διάρκεια της κατασκευής θα μετακινηθούν κατ’ ελάχιστον και θα εγκατασταθούν στον 

Δήμο Κιλελέρ 500 με 700 άτομα.  

Αυτή η πληθυσμιακή μετακίνηση θα προκαλέσει ασφαλώς μία ελαφρά επιβάρυνση στις 

υπάρχουσες υποδομές της περιοχής (Σχολεία, Νοσοκομεία, υπηρεσίες, κλπ) η οποία όμως θα 

είναι μη σημαντική διότι σε μία περιοχή των 20.000 κατοίκων (Δήμος Κιλελερ) και 120.000 

(Δήμος Λάρισας) είναι εις θέση να εξυπηρετήσει ευχερώς μία αύξηση της τάξεως του 1%.  

Παράλληλα όμως η μετακίνηση αυτή θα έχει θετική επίδραση στην οικονομία και την 

απασχόληση της περιοχής.  

ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Κατά την διάρκεια της λειτουργίας η δημιουργία 35 περίπου μόνιμων θέσεων εργασίας, εκ των 

οποίων η πλειοψηφία θα είναι από μόνιμους κάτοικους της περιοχής, θα σημάνει την τόνωση 

της απασχόλησης και την δημιουργία πρόσθετων εισοδημάτων στην περιοχή. 

Παράλληλα ο ΘΗΣ Χάλκης θα προμηθεύεται μόνιμες υπηρεσίες συντηρήσεως του σταθμού 

οι οποίες μπορούν να εξυπηρετηθούν από τοπικά συνεργεία όπως είναι υπηρεσίες βαφών, 
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καθαριότητας, επιθεωρήσεως αγωγών, τροφοδοσίας καυσίμων, καθώς και οικιακού τύπου 

ηλεκτρολογικές και υδραυλικές υπηρεσίες και δομικών κατασκευών. 

Οι προμήθειες αυτές θα τονώσουν σημαντικά την τοπική οικονομία και θα δημιουργήσουν 

πρόσθετα εισοδήματα για τους επαγγελματίες της περιοχής. 

Αυτά τα πρόσθετα εισοδήματα και γενικότερα η ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας θα 

συμβάλουν τόσο εις την συγκράτηση του πληθυσμού εις αυτήν την ακριτική περιοχή της 

χώρας όσο και την ενίσχυση του δημογραφικού.  

Επίπτωση Χώρος Χρόνος 
πιθανή 
έκταση 

πιθανή 
συχνότητα 

πιθανή 
συνέπεια 

πιθανά 
σημαντική 

Μέτρα 

Επίπτωση ΠΛΔ-1 ΣΧ Λ Μ Μ Μ Σημαντική Ο 

Επίπτωση ΠΛΔ-2 ΣΧ Λ Μ Μ Μ Σημαντική Ο 

 

5.13 Τεχνικές Υποδομές (ΤΕΥ) 

5.13.1 Παρουσίαση των επιπτώσεων 

Επίπτωση ΤΕΥ-1: Δημιουργία νέων υδροδοτικών υποδομών  

Αφορά την ανάπτυξη νέας υποδομής για την υδροδότηση της περιοχής μεταξύ Χάλκης και 

Νικαίας 

Επίπτωση ΤΕΥ-2 : Παροχή φυσικού αερίου στην περιοχή του γηπέδου του σταθμού 

Με την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου προς ΘΗΣ Χάλκης εξασφαλίζεται παράλληλα 

επαρκής παροχή φυσικού αερίου στις υφιστάμενες μελλοντικές αγροτοβιομηχανικές 

βιομηχανικές δραστηριότητες στην περιοχή της Χάλκης γεγονός που καθιστά την περιοχή 

εγκαταστάσεως του σταθμού πιο ελκυστική ως θέση εγκαταστάσεως νέων βιομηχανικών 

δραστηριοτήτων.  

Επίπτωση ΤΕΥ-3: Μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων στον ΘΗΣ Χάλκης 

Στο πλαίσιο του έργου του ΘΗΣ Χάλκης, θα κατασκευαστεί μονάδα συλλογής και 

επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων με βασικές διεργασίες καθιζήσεως, ελαιοδιαχωρισμού, 

ρυθμίσεως pH και ανακυκλώσεως υγρών αποβλήτων.  

5.13.2 Αξιολόγηση των επιπτώσεων 

ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Με την διασύνδεση του ΘΗΣ Χάλκης με το δίκτυο υδρεύσεως της ΔΕΥΑΛ δημιουργείται μία 

νέα πηγή παροχής αρδευτικού ή και πόσιμου νερού εις την Τοπική Κοινότητα Χάλκης  

Η εξασφάλιση μία τρίτης υδροδοτικής πηγής στο Δήμο, θα παρέχει νέες δυνατότητες για την 

ανάπτυξη νέων γεωργικών καλλιεργειών καθώς και για την φιλοξενία νέων βιομηχανικών 

δραστηριοτήτων  στην ευρύτερη περιοχή Χάλκης οι οποίες χρειάζονται νερό. 

Επίσης μεγάλης σημασίας είναι η ανάπτυξη νέων υποδομών περιοχή Χάλκης την τροφοδοσία 

με φυσικό αέριο και την υποδοχή υγρών αποβλήτων για την διευκόλυνση της εγκαταστάσεως 

νέων βιομηχανικών δραστηριοτήτων εκεί 
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Συνολικά οι επιπτώσεις από την δημιουργία των υποδομών αυτών κρίνονται ως θετικές. 

Επίπτωση Χώρος Χρόνος 
πιθανή 
έκταση 

πιθανή 
συχνότητα 

πιθανή 
συνέπεια 

πιθανά 
σημαντική 

Μέτρα 

Επίπτωση ΤΕΥ-1 ΣΧ Λ Μ Μ Μ Σημαντική Ο 

Επίπτωση ΤΕΥ- 2 Σ Λ μΜ μ Μ Σημαντική Ο 

Επίπτωση ΤΕΥ- 3 Σ Λ μΜ μ Μ Σημαντική Ο 

 

5.14 Πολιτιστική κληρονομιά 

5.14.1 Παρουσίαση των επιπτώσεων 

Επίπτωση ΠΟΚ-1: Επιπτώσεις σε πιθανούς χερσαίους ιστορικούς και αρχαιολογικούς 

χώρους 

Το έργο μπορεί να παραβιάσει πολιτιστικούς πόρους ή να προκαλέσει μια δυσμενή αλλαγή 

στη σημαντικότητα ενός ιστορικού ή αρχαιολογικού πόρου στις χερσαίες περιοχές του έργου.  

5.14.2 Αξιολόγηση επιπτώσεων 

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 

Ενδεχόμενες επιπτώσεις σε γνωστούς και άγνωστους αρχαιολογικούς χώρους μπορεί  να 

σημειωθούν κατά τη φάση της κατασκευής  λόγω των εκχωματώσεων κατά μήκος της όδευσης 

του χερσαίου τμήματος των αγωγών Σημειώνεται ότι η χερσαία περιοχή δεν εμπίπτει σε 

κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους.  

Συνεπώς, οι επιπτώσεις του έργου σε πιθανούς αρχαιολογικούς πόρους αναμένεται να είναι 

περιορισμένες.  

Όλες οι εργασίες εκσκαφής στο χερσαίο τμήμα του αγωγού θα πραγματοποιηθούν με την 

παρουσία και εποπτεία εντεταλμένου υπαλλήλου της ΙΘ’ Εφορείας Προϊστορικών και 

Κλασσικών Αρχαιοτήτων. 

Σε περίπτωση αποκάλυψης αρχαιοτήτων οι εργασίες θα διακοπούν αμέσως και ο φορέας του 

έργου προτίθεται να αναλάβει το κόστος της σωστικής ανασκαφής, της συντήρησης, της 

μελέτης και της δημοσίευσης των ευρημάτων, όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία.  

Συνοψίζοντας, δεν αναμένονται επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομιά από την 

κατασκευή του έργου. 

ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

Οι χερσαίες και οι θαλάσσιες εγκαταστάσεις του Έργου δεν αναμένεται να επηρεάσουν τους 

Πολιτιστικούς Πόρους της περιοχής ενδιαφέροντος. 

Με βάση τα παραπάνω η αξιολόγηση των επιπτώσεων έχει ως εξής: 

Επίπτωση ΠΠ-1: Χερσαίοι ιστορικοί και αρχαιολογικοί πόροι 

Η επίπτωση αξιολογείται σαν μη-σημαντική. 
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5.14.3 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα αξιολόγησης 

Επίπτωση Χώρος Χρόνος 
πιθανή 
έκταση 

πιθανή 
συχνότητα 

πιθανή 
συνέπεια 

πιθανά 
σημαντική 

Μέτρα 

Επίπτωση ΠΠ-2 ΣΧ Κ μ μ Μ Μη-σημαντική Ν 

 

5.15 Ακουστικό Περιβάλλον 

5.15.1 Παρουσίαση των επιπτώσεων 

Επίπτωση ΘΟΡ-1: Θόρυβος και δονήσεις κατά την κατασκευή των αγωγών 

Η προετοιμασία του χώρου, η εγκατάσταση του αγωγού και η κατασκευή των υπέργειων 

εγκαταστάσεων μπορεί να προξενήσει δονήσεις ή να αυξήσει προσωρινά τα επίπεδα θορύβου 

για ευαίσθητους δέκτες, όπως είναι τα σχολεία, τα νοσοκομεία, οι εκκλησίες και οι κατοικίες. 

Τα επίπεδα θορύβου μπορεί να υπερβούν τους συνήθεις θορύβους επαρχίας ή/και πόλης.  

Επίπτωση ΘΟΡ-52: Θόρυβος κατά τη λειτουργία του σταθμού 

Θόρυβος που παράγεται κατά την λειτουργία του σταθμού και ιδίως εκείνων των μερών αυτού 

με υψηλή ηχητική στάθμη θορύβου.. 

5.15.2 Μεθοδολογία εκτιμήσεως θορύβου 

5.15.2.1 Μεθοδολογία ανάλυσης αερομεταφερόμενου θορύβου κατασκευών  

Στη παρούσα μελέτη, για την ανάλυση του θορύβου των κατασκευαστικών εργασιών, 

ακολουθείται η φιλοσοφία και οι προδιαγραφές του Αγγλικού προτύπου British Standard 

BS5228, Τόμος 1: 1984 “Έλεγχος θορύβου στην κατασκευή και σε υπαίθριες θέσεις” (British 

Standard Institution - Noise and vibration control on construction and open sites). 

Το πρότυπο βασίζεται στην αναγκαιότητα της προστασίας των ατόμων που ζουν και 

εργάζονται κοντά σε τέτοιες περιοχές και αυτών που εργάζονται στις ίδιες τις περιοχές από το 

θόρυβο. 

Το πρότυπο ορίζει ένα πλαίσιο υπολογισμού του θορύβου από τις περιοχές αυτές και 

προσφέρει έναν οδηγό για δεδομένα ηχητικής στάθμης LWA και LAeq στα 10μ., που 

αντιστοιχούν σε μηχανήματα και δραστηριότητες υπαίθρου. Σύμφωνα με το Βρετανικό 

πρότυπο προβλέπονται οι μέθοδοι υπολογισμού στη συνέχεια: 

Το πρότυπο επιχειρεί να αναπτύξει νέο μέγεθος για την ισοδύναμη στάθμη θορύβου  LAeq η 

οποία διαφέρει από την στιγμιαία σταθμισμένη στάθμη LWA όπου σαν  

«στάθµη ακουστικής ισχύος LWA» νοείται η Α-σταθµισµένη στάθµη ακουστικής ισχύος σε dB 

ως προς 1 pW, όπως ορίζεται στα Ευρωπαϊκά πρότυπα ISO 3744:1955 και ISO 3746:1995· 

LWA = 20 log10 (pA/p0) 

όπου  pA είναι η ακουστική πίεση του θορύβου (rms) με στάθμιση συχνοτήτων τύπου Α και P0 

είναι η ακουστική πίεση αναφοράς (π.χ. 20 μPa). Η ισοδύναμη στάθμη θορύβου ορίζεται με 

βάση το πρότυπο BS5228 ως εξής:  
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όπου Τ είναι το χρονικό διάστημα αναφοράς, και p2
A(t) είναι η στιγμιαία ακουστική πίεση του 

θορύβου (rms).  

Το LAeq είναι ένα μέσο επίπεδο θορύβου το οποίο συνήθως εφαρμόζεται για την στάθμη του 

θορύβου στα εργοτάξια.Στον παρακάτω Πίνακα 5.8 δίνεται ένας τυπικός στόλος ηχανημάτων 

κατασκευής του χερσαίου αγωγού. Παρουσιάζονται επίσης οι εκπομπές θορύβου (σε LAeq) και 

η ημερήσια περίοδος λειτουργίας τους σύμφωνα με το BS 5228. 

Πίνακας 5.8: Εκπομπές θορύβου του στόλου των μηχανημάτων και ημερήσια περίοδος 

λειτουργίας 

Τύποι μηχανημάτων LAeq, dB(A) Ημερήσια περίοδος 

λειτουργίας (h) 

Φορτωτής 80 8 

Φορτωτής ερπυστριοφόρος 86 8 

Φορτηγό 82 5 

Εκσκαφέας (ερπυστριοφόρος) 85 8 

Προωθητής 92 8 

Ισοπεδωτής (Grader) 84 8 

Θραυστήρας (πεπιεσμένου αέρα) 85 8 

Συμπιεστής 85 8 

Οδοστρωτήρας 78 8 

Δονητής σκυροδέματος 73 8 

Γερανός (ερπυστριοφόρος) 88 8 

Αντλία διοχέτευσης τσιμέντου 90 8 

Συνολική ημερήσια περίοδος λειτουργίας = 12 ώρες 

 

5.15.2.2 Μεθοδολογία υπολογισμού της στάθμης θορύβου σε σημείο 

Για τον υπολογισμό του επιπέδου θορύβου στο όριο ενός οικοπέδου υπολογίζεται αρχικά η 

ένταση θορύβου που προκαλεί κάθε ισοδύναμη σημειακή ημισφαιρική πηγή ξεχωριστά σαν 

να υπήρχε μόνη της στο χώρο, για όλη την πλευρά του οικοπέδου και σε απόσταση μέχρι και 

200 μ. από τα όρια της πηγής. Η τιμή LN που είναι η ένταση κάθε πηγής λαμβάνεται από τον 

Πίνακα 5.8. 

LP - LΝ = 10 log (Q/4πr2 +4/R) [dB]   (5.1) 

όπου το Q λαμβάνεται ίσο με Q = 1,8 διότι θεωρείται αφ’ ενός μεν ότι έχουμε ημισφαιρικές 

πηγές και αφ’ ετέρου ότι υπάρχει μία μικρή απορρόφηση του ήχου από το περιβάλλον. 

Στην πραγματικότητα οι πηγές εκπομπής δεν βρίσκονται ελεύθερες στο χώρο καθώς υπάρχουν 

επιφάνειες όπως κτίρια, παράπλευρες επιφάνειες, το έδαφος, η χλωρίδα της περιοχής, κλπ οι 

οποίες εμποδίζουν τη διάδοση του ήχου και παίζουν σημαντικό ρόλο στην εξασθένηση της 

έντασης του ήχου στο όριο του οικοπέδου. 

Ειδικότερα και σε ότι αφορά τα ηχητικά εμπόδια στην διάδοση του ήχου, αυτά μπορούν να 

υπολογιστούν με βάση τον τύπο (5.4)  όπου για Ν = 4 εκτιμάται ότι θα υπάρχει μία επιπλέον 

εξασθένηση της έντασης του ήχου κατά 5 dBA λόγω της ύπαρξης άλλων εμποδίων. Όμως στην 
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παρούσα ανάλυση δεν λαμβάνονται υπ’ όψη τα παράπλευρα εμπόδια σαν ηχοπετάσματα του 

θορύβου. 

Τα επίπεδα θορύβων που προκύπτουν από τη συμβολή όλων των πηγών σε κάθε σημείο του 

οικοπέδου υπολογίζονται με τη βοήθεια του τύπου  

  L0 = 10 log [100,1 * L
P1 + 10 0,1 * L

P2+ 100,1 *  L
P3 + …..] (dB) (5.2) 

καθώς και από το διάγραμμα 1 καθορισμού της στάθμης αθροισμάτων. 

Μία εναλλακτική της εξίσωσης (5.1) γραφική μέθοδος για την εκτίμηση της εξασθένησης του 

θορύβου σαν συνάρτηση της απότασης δίνεται στο Σχήμα 5.4 παρακάτω.  Στο σχήμα αυτό η 

εξασθένηση υπολογίζεται με δύο διαφορετικές εξισώσεις K΄s για μαλακό έδαφος και K΄h  για 

σκληρό έδαφος. 

Σχήμα 5.1:  Εξασθένηση ήχου λόγω απόστασης από πηγή (BS 5228)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στον Πίνακα  5.8 που ακολουθεί δίνονται οι τυπικές στάθμες ακουστικών πιέσεων για τα 

μηχανήματα και τα φορτηγά της κατασκευής.  

Στην πρώτη στήλη δίνονται τα ονομαστικά επίπεδα θορύβου σε dB(A) (re 20 μPa) στον αέρα 

ενώ στις επόμενες στήλες δίνονται οι εκτιμήσεις της στάθμης θορύβου που υπολογίζονται 

λόγω της εξασθένησης με την απόσταση, με βάση τον τύπο 6 της παραγράφου 11.3.6.  

Συγκρίνοντας αυτά τα επίπεδα θορύβου του Πίνακα 5.89 διαπιστώνεται ότι εφ’ όσον στις 

ημιαστικές περιοχές τηρούνται οι σχετικές αποστάσεις περί τα 300 μέτρα, τότε ο θόρυβος 

βρίσκεται μέσα στα καθορισμένα κριτήρια μέγιστου θορύβου, τα οποία προτείνονται εδώ στον 

Πίνακα 5.10. Σε ότι αφορά την μέση στάθμη θορύβου, αυτή θα είναι σαφώς μειωμένη σε σχέση 

με τα δεδομένα του Πίνακα 5.9  λόγω του μέσου φορτίου απασχόλησης των μηχανημάτων και 

του τύπου της παραγράφου 5.15.1.1 για τα μέση στάθμη θορύβου LΑeq.  

Σε ειδικές περιπτώσεις κατασκευών σε ημιαστικές περιοχές και λόγω του ημιαστικού-

εμπορικού χαρακτήρα της περιοχής, εάν η στάθμη θορύβου υπερβαίνει τα προκαθορισμένα 

επίπεδα, θα λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα με κινητά προσωρινά ηχοπετάσματα τα οποία 

Απόσταση από την πηγή (μ)  
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μπορούν να μειώνουν την στάθμη του θορύβου κατά 10 έως 20 dB χωρίς πρόβλημα σύμφωνα 

με τον νομογράφημα του Σχήματος  5.1. 

 Πίνακας 5.9: Θόρυβος κατασκευών κατά την  χερσαία κατασκευή του αγωγού 

Αναφορές 
1) U.S. Environmental Protection Agency. 1971. Noise from Conslruclicn Equipment and Operations, US Building Equipment, and 
Home Appliances. Prepared by Bolt Beranek and Newman for USEPA Office of Noise Abatement and Control, Washington, D.C. 
2) Plog, Barbara A. .Ed. 198B. Fundamentals of Industnal Hygiene 3rd Edition. National Safety Council, Table 9-b. page 16B. 

3) Bruel & Kjaer, 1971. Acoustic Noise Measurements, Figure 2-10, page 20 

Τύπος εξοπλισμού Ονομα-
στικά dBA 

Αριθμος 
διατάξεων 

Μέσο 
φορτίο 

Εκτιμόμενη στάθμη θορύβου  dBA (RMS) 

15 m 30m 76 m 152m 305 m 762 m 

Εργαλείο κοπής σκυροδέματος 85 1 50% 82 76 68 62 56 48 

Εκσκαφέας τάφρου 85 1 80% 84 78 70 64 58 50 

Τσάπα-φορτωτής 85 1 80% 84 78 70 64 58 50 

Φορτωτής 85 1 50% 82 76 68 62 56 48 

Προωθηντήρας 85 1 50% 82 76 68 62 56 48 

Εκσκαφέας γερανός 85 1 50% 82 76 68 62 56 48 

Φορτηγό για μπάζα 91 1 50% 88 82 74 68 62 54 

Υδροφόρα 91 1 50% 88 82 74 68 62 54 

Φορτηγό κοινής ωφέλειας 85 1 50% 82 76 68 62 56 48 

Πηρούνα βαρέος τύπου 85 1 50% 82 76 68 62 56 48 

Τριαξονικό φορτηγό 85 4 50% 88 82 74 68 62 54 

Φορτηγό διάστρωσης σωλήνων 85 1 50% 82 76 68 62 56 48 

Ερπυστριοφόρο πλευρικής ανύψωσης 85 2 50% 85 79 71 65 59 51 

Κινητός γεραμνός 85 1 50% 82 76 68 62 56 48 

Κουρμπαδόρος σωλήνων 85 1 50% 82 76 68 62 56 48 

Γεννήτρια συγκολλήσεως 72 2 50% 72 66 58 52 46 38 

Ηλεκτρο-Γεννήτρια r 72 2 50% 72 66 58 52 46 38 

Αεροσυμπιεστής 72 2 50% 72 66 58 52 46 38 

Αντλία άντλησης νερών 70 2 50% 70 64 56 50 44 36 

Αντλία υδροστατικής δοκιμής 70 1 50% 67 61 53 47 41 33 

Κόσκινο πρώτων ακαθαρσιών 72 1 50% 69 63 55 49 43 35 

Συνπακτωτής εδάφος προβάτου 85 1 50% 82 76 68 62 56 48 

Δονούμενος κύλινδρος 72 2 50% 72 66 58 52 46 38 

Υδραυλική σφύρα 72 2 50% 72 66 58 52 46 38 

Βαρέλα σκυροδέματος 91 1 50% 88 82 74 68 62 54 

Αντλία σκυροδέματος 70 1 50% 67 61 53 47 41 33 

Φοργητού ασφάλτου 91 1 50% 88 82 74 68 62 54 

Διατρητικό φορείο με παρελκόμενα 80 1 100% 77 71 63 57 51 45 

Μηχάνημα ασφλατόστρωσης 85 1 50% 82 76 68 62 56 48 

Κύλινδρος ασφάλτου 85 1 50% 82 76 68 62 56 48 

Χείριστη περίπτωση :    98 92 84 78 72 64 
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5.15.2.3 Απαιτήσεις της νομοθεσίας 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της πάγιας διαταγής 1180/1981 για τα όρια των εκπομπών θορύβου 

τα καθορισμένα επιτρεπόμενα όρια θορύβου στα όρια του οικοπέδου, σε περιοχές όπου το 

επικρατέστερο στοιχείο είναι το βιομηχανικό, είναι 65 dBΑ 

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου που εκλύεται από μία εγκατάσταση καθορίζεται από 

τον πίνακα που ακολουθεί και καθορίζεται στα όρια του οικοπέδου όπου υπάρχει η 

εγκατάσταση. 

α/α Περιοχή Ανώτατο όριο θορύβου σε 

dBA 

1 Νομοθετημένες βιομηχανικές περιοχές 70 

2 Περιοχές όπου το επικρατέστερο στοιχείο είναι το 

βιομηχανικό  

65 

3 Περιοχές όπου επικρατεί εξίσου το βιομηχανικό και 

το αστικό στοιχείο 

55 

4 Περιοχές όπου επικρατεί το αστικό στοιχείο 50 

Εν προκειμένω στη ανατολική πλευρά του γηπέδου είναι εγκατεστημένος ο αερόψυκτος 

πύργος ψύξεως ο οποίος αποτελεί ηχητική πηγή της τάξεως των 85 db. Δια τον λόγο αυτό αι 

εφ’ όσον η στάθμη θορύβου εις το σύνορο του γηπέδου υπερβαίνει τα 65 db, θα εφαρμοστού 

μέτρα μειώσεως της στάθμης αυτής κάτων των 65 db με την χρήση ηχοπετασμάτων. 

5.15.2.4 Μείωση της ηχητικής στάθμης του ήχου λόγω ηχητικών φραγμάτων ή εμποδίων  

Για τον υπολογισμό της επιπρόσθετης μείωσης της έντασης του ήχου λόγω διαθλάσεων από 

εμπόδια θεωρούμε το παρακάτω Σχήμα 5.2. 

Σχήμα 5.2: Γεωμετρία εμποδίου για την μείωση της ηχητικής στάθμης από τη διάθλαση του ήχου  

 

 

 

 

 

 

 

όπου  r1: η ακτίνα της πρώτης ζώνης Fresnel 

 dp1: απόσταση της πηγής από το εμπόδιο 

 dp2: απόσταση του δέκτη από το εμπόδιο 

 h: διαφορά ύψους της πηγής από την κορυφή του εμποδίου 

 

Ο αδιάστατος αριθμός Fresnel Ν καθορίζεται από τον τύπο (J Defrance, Y.Gabillet, Applied 

Acoustics 1999) :  

   Ν = sign(h) [(a+b-d)/(λ/2)]    (5.3) 

όπου λ είναι το μήκος κύματος και για ήχο συχνότητας 750 Hertz το λ = 0,55m 

Όταν |h| <<dp1 και |h| << dp2 τότε * N = h/r1 με * x =sign(x) x  

S R 

a b 

d 

h 

Φράγμα 

 
dp1 dp2 

r1 Ζώνη Fresnel Q 
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Διαφορά διαδρομής (m) : a+b-d (Σχήμα 9.2) 
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Η επιπρόσθετη μείωση της ηχητικής στάθμης μπορεί να υπολογιστεί από τον παρακάτω τύπο: 

  Δdif (N) = 0    για Ν < -0,25 

  Δdif (N) = 6 + 12 * N  για -0,25 ≤ Ν < 0,25   (5.4) 

  Δdif (N) = 8 + 8 N   για 0,25 ≤ Ν < 1  

  Δdif (N) = 16 + 10 log (N)  για Ν ≥ 1 

   (J. Defrance, Y.Gabillet / Applied Acoustics 1999).  

 

Μία άμεση επίλυση των παραπάνω εξισώσεων δίνεται στο Σχήμα  5.3 σαν συνάρτηση της 

αύξησης της διαφοράς απόστασης μεταξύ της πηγής και του αποδέκτη. 

Σχήμα 5.3: Εξασθένηση ήχου λόγω ηχοπετασμάτων (BS 5228)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για συνήθεις περιπτώσεις ο αριθμός Ν μπορεί να κυμαίνεται από 0 έως και μερικές μονάδες. 

Αυτό σημαίνει ότι η εξασθένηση του ήχου από ένα φράγμα ή πέτασμα μπορεί να κυμαίνεται 

από 6 έως και άνω των 16 dB, με βάση τον τύπο 5.4. 

Στην παρούσα μελέτη γίνεται μία συντηρητική προσέγγιση θεωρώντας ότι τα πετάσματα 

μειώνουν την ηχητική ένταση το πολύ έως και 6 db, όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στην 

συνέχεια. 
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Τυπικά ηχοπετάσματα στο πλαίσιο των κατασκευαστικών εργασιών δίνονται στην εικόνα που 

ακολουθεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.15.3 Εκτίμηση των επιπτώσεων 

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Κατά την διάρκεια της κατασκευής θα αναπτύσσονται οι θόρυβοι από τα μηχανήματα 

κατασκευής σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Οι αγωγοί δεν 

διέρχονται κοντά σε ευαίσθητους δέκτες όπως σχολεία, νοσοκομεία, εκκλησίες, κλπ.   

Τα προτεινόμενα όρια θορύβου κατά την διάρκεια των εργασιών κατασκευής τα οποία 

δίνονται στον Πίνακα 5.9 είναι αρκετά χαμηλά ώστε να μην προκαλείται ενόχληση στις 

παρακείμενες κατοικίες 

Σε ένα μήκος πέριξ της περιοχής του σταθμού ο αγωγός φυσικού αερίου διέρχεται κοντά σε 

κατοικίες, σε απόσταση 600 μέτρων. Επομένως και βάσει του Πίνακα 5.9 ο θόρυβος στις 

κατοικίες αυτές θα έχει εξασθενήσει κάτω από τα 50 dB όπως προδιαγράφεται στον Πίνακα 4. 

για τις αστικές περιοχές.   

Όπου και υπάρχει ενδεχόμενο, σύμφωνα και με τις εκτιμήσεις που αναφέρονται στον πίνακα 

5.10, τα επίπεδα θορύβου στον αποδέκτη να κυμαίνονται σε στάθμη μεγαλύτερη από τα 

προτεινόμενα μέγιστα όρια που δίνονται στον πίνακα 4.9. τότε θα προτείνονται μέτρα 

περιορισμού των επιπέδων θορύβου στη στάθμη που δίνεται στον Pίνακα 4.9. 

Εξ’ άλλου το χρονικό διάστημα κατασκευής του αγωγού σε κάθε περιοχή θα είναι μικρό διότι 

ο χρόνος (ρυθμός) κατασκευής του αγωγού προβλέπεται να είναι περίπου 50 μέτρα / ημέρα.  

Δονήσεις μικρής κλίμακας θα παρατηρούνται κατά μήκος της όδευσης του αγωγού κατά τις 

εργασίες εκσκαφής και διάτρησης ορυγμάτων καθώς και συμπύκνωσης του χώματος μετά την 

ηχοπέτασμα 

ηχητικός κλωβός 
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επίχωση των ορυγμάτων. αυτές οι οποίες δεν αναμένεται να δημιουργήσουν σημαντική 

ενόχληση σε κατοικίες.  Σημειώνεται ότι αποκλείεται η χρήση οποιονδήποτε εκρηκτικών. 

 

ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Το κρίσιμο όριο και η επικίνδυνη περιοχή που ενδεχομένως να υπάρχει πρόβλημα με τα 

επίπεδα θορύβου στον σταθμό είναι το άκρο του οικοπέδου που έχει εγκατασταθεί ο πύργος 

ψύξης. Ο πύργος ψύξης βρίσκεται πολύ κοντά στα όρια του οικοπέδου, σε απόσταση 30 m 

περίπου, και με τη συμβολή άλλων κυρίων πηγών θορύβου όπως είναι οι αεροστρόβιλοι και ο 

ατμοστρόβιλος μπορεί να προκαλέσει υψηλά επίπεδα θορύβου πέρα από τα επιτρεπόμενα 

όρια.  

Οι κύριες πηγές θορύβου της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής είναι ο πύργος ψύξης, ο 

ατμοστρόβιλος, ο αεροστρόβιλος, η καμινάδα του συνδυασμένου κύκλου, ο κύριος 

μετασχηματιστής ηλεκτρικής ενέργειας, ο βοηθητικός μετασχηματιστής, και ο πύργος ψύξεως 

Στην εγκατάσταση υπάρχουν βέβαια και άλλες πηγές θορύβου όπως π.χ. αντλίες μεταφοράς 

πετρελαίου ή ελαίων, σταθμός μείωσης πιέσεως φυσικού αερίου κτλ οι οποίες για τους 

υπολογισμούς θεωρούνται αμελητέες αφενός μεν λόγω της απόστασης από της κύριες πηγές 

θορύβου και το κρίσιμο όριο του οικοπέδου και αφετέρου λόγω των σχετικά χαμηλών 

εντάσεων θορύβου που εκπέμπουν σε σχέση με τις κύριες πηγές θορύβου.  

Στον Πίνακα 5.10 δίδονται οι κύριες πηγές θορύβου με το επίπεδο της ακουστικής έντασης 

που εκπέμπουν 

 
 

Πίνακας 5.10: Συντηρητική εκδοχή για τις κύριες πηγές θορύβου στη μονάδα 

ηλεκτροπαραγωγής και το επίπεδο ηχητικής έντασης που εκπέμπουν 

 

Κύριες πηγές θορύβου Επίπεδο ηχητικής 

έντασης (dBA) 

Ατμοστρόβιλος 93 

Αεροστρόβιλος 260 MW 93 

Φίλτρο αεροστροβίλου 99 

Βοηθητικός αεροστρόβιλος 60 MW 93 

Πύργος ψύξης 95 

Καμινάδα συνδυασμένου κύκλου 108 

Συμπυκνωτής συνδυασμένου κύκλου 95 

Κύριος μετασχηματιστής 102 

Βοηθητικός μετασχηματιστής 95 

 

Οι μονάδες του ατμοστροβίλου και των αεροστροβίλων θα αγοραστούν με συγκεκριμένες 

προδιαγραφές ώστε η ένταση του θορύβου που θα εκπέμπουν να είναι 85 dB σε απόσταση 
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περίπου 1 m από την επιφάνεια της πηγής. Δηλαδή το επίπεδο της ηχητικής έντασης που θα 

εκπέμπουν θα είναι 93 dBA ενώ ο πύργος ψύξης θα έχει 95 dBA επίπεδο έντασης θορύβου. 

 Σε ορισμένες περιπτώσεις λειτουργίας μόνο η εκπομπή θορύβων μπορεί να είναι μεγαλύτερη 

(π.χ. ξαφνική λειτουργία των βαλβίδων ασφαλείας) και για μικρό χρονικό διάστημα. οπότε δεν 

λαμβάνονται υπόψη.  

Στην περίπτωση του ΘΗΣ Χάλκης τόσο ο αεριοστρόβιλος όσο και ο ατμοστρόβιλος είναι 

περίκλειστοι εντός ενιαίου κτιριακού συγκροτήματος και η συνδυασμένη στάθμη θορύβου 

στον εξωτερικό τοίχο του κτιρίου αυτού δεν υπερβαίνει τα 85 db. 

Παράλληλα τόσο το κτίριο αεριστροβίλου-ατμοστροβίλου όσο και τα άλλα μηχανήματα 

υψηλής ηχητικής στάθμης απέχουν πάνω από 200 μέτρα από το σύνορο του γηπέδου, με 

αποτέλεσμα η στάθμη θορύβου να πίπτει κάτω των 60 db εκεί. Εξαίρεση αποτελεί ο πύργος 

ψύξεως απέχει περί τα 70 μέτρα από το σύνορο του γηπέδου με αποτέλεσμα η στάθμη θορύβου 

που προκαλείται εκεί να είναι της τάξεως των 70 db, ήτοι στα όρια του νόμου. 

Δια τούτο και κατά την φάση της κατασκευής θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα 

ώστε η στάθμη αυτή να πέσει κάτω των 64 db κάνοντας χρήση ηχοπετασμάτων ή άλλων 

τεχνικών όπως είναι η περαιτέρω απομάκρυνση του πύργου ψύξεως από το σύνορο. 

Με βάση τα παραπάνω η αξιολόγηση των επιπτώσεων έχει ως εξής: 

Επίπτωση ΘΟΡ-1: Θόρυβος και δονήσεις από την κατασκευή του χερσαίου αγωγού 

Ο θόρυβος αυτός θα έχει περιορισμένη διάρκεια αλλά μπορεί να δημιουργήσει όχληση σε 

παρακείμενες κατοικίες. Για το λόγο αυτό αξιολογείται σαν μη σημαντικός. 

Επίπτωση ΘΟΡ-2: Θόρυβος από την λειτουργία του σταθμού  

Η στάθμη θορύβου λόγω της λειτουργίας του πύργου ψύξεως μπορεί να υπερβαίνει έστω και 

κατ’ ελάχιστον τα θεσμοθετημένα όρια θορύβου στο σύνορο του γηπέδου του σταθμού. Το 

πρόβλημα όμως είναι άμεσα αντιμετωπίσιμο με την χρήση είτε ηχοπετασμάτων είτε 

τοποθέτηση του πύργου ψύξεως μακρύτερα από το σύνορο του γηπέδου 

Η επίπτωση αξιολογείται σαν μη Σημαντική. 

5.15.4 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα αξιολόγησης 

Επίπτωση Χώρος Χρόνος 
πιθανή 
έκταση 

πιθανή 
συχνότητα 

πιθανή 
συνέπεια 

πιθανά 
σημαντική 

Μέτρα 

Επίπτωση ΘΟΡ-1 Χ Κ μ μΜ μΜ Μη Σημαντική Ν 

Επίπτωση ΘΟΡ-2 Χ Λ μΜ Μ μΜ Μη Σημαντική Ο 
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5.16 Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον  

5.16.1 Παρουσίαση των επιπτώσεων 

Επίπτωση ΑΤΠ-1: Αύξηση αερίων εκπομπών από τις κατασκευαστικές εργασίες 

Αυξήσεις των αερίων εκπομπών (κυρίως οξειδίων του αζώτου και πτητικών 

υδρογονανθράκων) από τις κατασκευαστικές δραστηριότητες σε περιοχές γύρω από τα 

εργοτάξια.  

Προσωρινές συνέπειες στην ποιότητα του αέρα που προκαλούνται από τις εκπομπές αέριων 

ρύπων από τις δραστηριότητες της κατασκευής. Οι εκπεμπόμενη ρύποι μπορεί να 

προκαλέσουν προσωρινές αυξήσεις στις συγκεντρώσεις των αέριων ρύπων στην ατμόσφαιρα.  

Επίπτωση ΑΤΠ-2:  Παραγωγή σκόνης κατά την κατασκευή 

Υπερβάσεις των ορίων για την ποιότητα του περιβάλλοντος αέρα που προκαλείται από 

συγκεκριμένες εκπομπές των δραστηριοτήτων της χερσαίας κατασκευής. 

Οι δραστηριότητες της χερσαίας κατασκευής του έργου θα παράγουν εκπομπές 

μικροσωματιδίων PM10  (μικροσωματίδια με αεροδυναμική διάμετρο μικρότερη των 10 μm) 

και PM2.5 (μικροσωματίδια με αεροδυναμική διάμετρο μικρότερη των 2,5 μm), οι οποίες μπορεί 

να προκαλέσουν ή να συμβάλλουν με τις υπάρχουσες πηγές σε προσωρινή υπέρβαση των 

ορίων για τις συγκεντρώσεις μικροσωματιδίων.  

Επίπτωση ΑΤΠ-3: Επίπτωση στην ποιότητα της ατμόσφαιρας από την λειτουργία του 

σταθμού . 

Συνέπειες στην ποιότητα της ατμόσφαιρας που προκαλούνται με τις εκπομπές αέριων 

ρυπαντών  από την λειτουργία του ΘΗΣ Χάλκης οι οποίες θα προκαλέσουν αυξήσεις στις 

συγκεντρώσεις των αερίων ρύπων (κυρίως NOx) και του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) στην 

ατμόσφαιρα. 

5.16.2 Αξιολόγηση των επιπτώσεων  

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 

Κατά την φάση της κατασκευής του έργου, οι επιπτώσεις αναμένεται να υπάρξουν στην 

ατμόσφαιρα κατά μήκος της χάραξης του αγωγού φυσικού αερίου, στις εγκαταστάσεις του 

σταθμού ηλεκτροπαραγωγής στην Χάλκη αλλά και του σταθμού μέτρησης και παραλαβής 

φυσικού αερίου. Οι βασικές αιτίες δι’ αυτό είναι :  

• Εργασίες εκσκαφής και μεταφοράς των χωματισμών κατά μήκος των χερσαίων 

αγωγών , καθώς και στην θέση των εγκαταστάσεων του σταθμού Μ/Ρ . 

• Μεταφορικό έργο από τα δομικά / χωματουργικά μηχανήματα, από τα φορτηγά 

οχήματα, από τα οχήματα βοηθητικών εργασιών καθώς επίσης και από τα οχήματα 

μεταφοράς του εργατοτεχνικού και διοικητικού προσωπικού. 

Το μεγαλύτερο μέρος των ατμοσφαιρικών ρύπων εκτιμάται ότι θα προέλθει από τις δύο αυτές 

αιτίες.  Ατμοσφαιρικοί ρύποι (NOX, CO, SO2, VOC, κλπ) εκτιμάται ότι θα προέλθουν από τις 

μηχανές εσωτερικής καύσης και κυρίως τα οχήματα. Η διάρκεια των εργασιών κατασκευής 

του χερσαίου τμήματος του αγωγού φυσικού αερίου εκτιμώνται σε 2 μήνες (εξαιρουμένων των 

εργασιών που θα απαιτηθούν για την πραγματοποίηση των Κατευθυνόμενων Οριζόντιων 

Διατρήσεων – ΚΟΔ). Το διάστημα αυτό δεν θεωρείται σημαντικό για να προξενήσει πιέσεις 
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στην ποιότητα της ατμόσφαιρας. Οι εργασίες όμως για την κατασκευή του αγωγού φυσικού 

αερίου θα διαρκέσουν τουλάχιστον 6 μήνες ενώ του σταθμού περί τους 24 μήνες.  

Ίσως ο σημαντικότερος ατμοσφαιρικός ρύπος που θα προκύψει κατά την φάση της 

κατασκευής είναι η σκόνη, κυρίως κατά τους θερινούς και ξηρούς μήνες. Η σκόνη οφείλεται 

στους ακόλουθους μηχανισμούς: 

• Αποξέσεις και κονιοποίηση της επιφάνειας των υλικών που βρίσκονται στο 

εργοταξιακό μέτωπο. Η ποσότητα της παραγόμενης σκόνης είναι ανάλογη της 

ταχύτητας κίνησης των οχημάτων. 

• Διάσπαση των εδαφικών υλικών που παρουσιάζουν μικρή συνοχή στη δομή τους. 

• Διασκορπισμός μέρους ελαφρόκοκκων υλικών από τα οχήματα μεταφοράς 

χωματισμών. 

• Διασκορπισμός μεγάλου μέρους των ελαφρών σωματιδίων του εδάφους λόγω των 

επικρατούντων ανέμων κατά τη διάρκεια της κατασκευής. 

Ανακεφαλαιώνοντας, αναμένεται πως όλα τα μηχανήματα και εξοπλισμοί θα τηρούν τις 

εθνικές και διεθνείς προδιαγραφές, νομοθεσίες και αποφάσεις σχετικά με τις εκπομπές ρύπων. 

Συνεπώς, θα κυμαίνονται σε αποδεκτά, χαμηλά επίπεδα και επομένως οι επιπτώσεις τους θα 

είναι μικρής διάρκειας, προσωρινές και αναστρέψιμες.  

Με βάση τα παραπάνω η αξιολόγηση των επιπτώσεων έχει ως εξής: 

Επίπτωση ΑΤΠ-1: Αυξήσεις των αερίων εκπομπών (κυρίως οξειδίων του αζώτου και 

πτητικών υδρογονανθράκων) από τις κατασκευαστικές δραστηριότητες σε περιοχές γύρω από 

τα εργοτάξια 

Με βάση τα παραπάνω η επίπτωση αξιολογείται σαν μη-σημαντική.  

Επίπτωση ΑΤΠ-2: Υπερβάσεις των ορίων για την ποιότητα του περιβάλλοντος αέρα που 

προκαλείται από εκπομπές σκόνης των δραστηριοτήτων της χερσαίας κατασκευής.  

Με βάση τα παραπάνω η επίπτωση αξιολογείται σαν μη-σημαντική. 

ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

Κατά την λειτουργία του ΘΗΣ Χάλκης παράγονται αέριοι ρύποι σύμφωνα με τα 

συγκεντρωτικά στοιχεία στην παράγραφο 2.14.4  οι οποίοι περιλαμβάνουν εκπομπές κυρίως 

NOx, CO, οι οποίες εκτιμήθηκαν σε 50,18 g/s για τα NOx και ακριβώς οι διπλάσιες , δηλαδή 

100,36 g/s για το μονοξείδιο του άνθρακα. 

Δια την εκτίμηση των συγκεντρώσεων NOx και CO επί εδάφους λόγω αυτών των εκπομπών 

στην ειδική μελέτη του Προσαρτήματος V ακολουθήθηκαν δύο προσεγγίσεις: η 

απλουστευτική και η μέθοδος της διασποράς τα αποτελέσματα των οποίων παρουσιάζονται 

συνοπτικά εδώ στη συνέχεια. 

5.16.2.1 Απλουστευτική μέθοδος δια τα NOx. 

Με βάση αυτές τις εκπομπές υπολογίζεται στη συνέχεια η συγκέντρωση οξειδίων του αζώτου 

επί εδάφους λόγω εκπομπής NOx από την καμινάδα του λεβητοστασίου κάνοντας χρήση της 

Γκαουσιανής θεωρίας διασποράς αερίων ρύπων στην ατμόσφαιρα και του εργαλείου plume.xls 

το οποίο διατίθεται ελεύθερα στο διαδίκτυο. Την υπολογισθείσα εκπομπή σε gr/s εισάγεται ως 

δεδομένο στο πρόγραμμα plume.xls και λαμβάνοντα τα ακόλουθα αποτελέσματα σε γραφική 

https://support.goldsim.com/hc/en-us/article_attachments/115026895968/Plume.xlsx?mobile_site=true
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μορφή και διάφορες καταστάσεις ευσταθείας της ατμόσφαιρας και με τις ακόλουθες 

υποθέσεις: 

 

 

Υψος καμινάδας (m) 50 Ταχύτητα εξόδου καυσαερίου  (m/s) 17,8 

Διάμετρος καμινάδας (m) 9 Θερμοκρασία εξόδου καυσαερίων (C) 75 

Ρυθμός εκπομπής NOx (g/s) 50,18 Θερμοκρασία περιβάλλοντος © 15 

 

Τα αποτελέσματα δίδονται σε γραφική μορφή στα διαγράμματα 5.7  έως 5.13 που ακολουθούν, 

με χαρακτηρισμό των ατμοσφαιρικών καταστάσεων ως εξής 

1 = Πολύ ασταθής 4 = Ουδέτερη 

2 = Μετρίως ασταθής 5 = Μερικώς ευσταθής 

3 = Ελαφρώς ασταθής 6 = Ευσταθής 

 

Στα σχήματα αυτά δίδονται παραμετρικά οι ταχύτητες του ανέμου στο παράπλευρο υπόμνημα. 

Από την ανάλυση των διαγραμμάτων αυτών προκύπτει ότι σε κανένα από αυτά οι 

συγκεντρώσεις ΝΟx επί εδάφους υπερβαίνουν τα 30 μg/Nm3 ενώ οι μεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις συμβαίνουν σε πολύ υψηλές ταχύτητες ανέμου και ιδίως με ασταθή κατάσταση 

ατμοσφαίρας. Αντιθέτως σε χαμηλές ταχύτητες ανέμου και σε ουδέτερες ή ευσταθείς 

καταστάσεις, οι συγκεντρώσεις αυτές κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα. 

Επειδή ταχύτητες του ανέμου των 19 m/s (8 Μποφόρ) είναι σπάνιες ενώ κυριαρχούν οι άπνοιες 

(κατά 42% του χρόνου) και οι χαμηλές ταχύτητες της τάξεως των 3 έως 4 Μπορφόρ δηλαδή 

3,6 έως 5,7 m/s σε ποσοστό χρόνου έως 58%, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.13 διαπιστώνεται 

ότι οι ετήσιες μέσες συγκεντρώσεις επί εδάφους των NOx δεν υπερβαίνουν τα 1 έως 3 μg/m3 , 

δηλαδή είναι πολύ μικρότερες του ορίου των 30 μg/m3 του Πίνακα 4.29 για την προστασία 

της βλάστησης και ακόμα μικρότερες του ορίου των 40 μg/m3 δια την προστασία της 

ανθρώπινης υγείας. 
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Σχήμα 5.4 : Συγκεντρώσεις NOx επί εδάφους για κατάσταση ευστάθειας 1 

 

Σχήμα 5.5 : Συγκεντρώσεις NOx επί εδάφους για κατάσταση ευστάθειας 2 
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Σχήμα 5.6: Συγκεντρώσεις NOx επί εδάφους για κατάσταση ευστάθειας 3 

 

Σχήμα 5.7 : Συγκεντρώσεις NOx επί εδάφους για κατάσταση ευστάθειας 4 
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Σχήμα 5.8 : Συγκεντρώσεις NOx επί για κατάσταση ευστάθειας 5 

 

 

Σχήμα 5.9 : Συγκεντρώσεις NOx επί εδάφους για κατάσταση ευστάθειας 6 

 

5.16.2.2 Συγκεντρώσεις CO επί εδάφους 

Οι συγκεντρώσεις CO επί εδάφους είναι διπλάσιες από εκείνες που υπολογίζονται για το NOx 

επί οι εκπομπές στην καμινάδα των 100 mg/Nm3 λαμβάνοντα ακριβώς διπλάσιες εκείνων δια 

τα NOx. Επομένως οι μέσες συγκεντρώσεις οκταώρου CO επί εδάφους λόγω λειτουργίας του 

σταθμού, αναμένονται να κυμανθούν κατά μέγιστο περί τα 10 με 12 μg/m3 χωρίς σε αυτό να 

λαμβάνεται υπ’ όψιν η σταδιακή οξείδωση του CO  προς CO2.   

Με όριο για την προστασία της ανθρώπινης υγείας τα 10 mg/Nm3 ήτοι 10.000 μg/Nm3 

διαπιστώνεται ότι οι προκαλούμενες συγκεντρώσεις είναι πρακτικά αμελητέες. 
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Σχήμα 5.10: Κατανομή των ανέμων ανά κατεύθυνση ανέμου 

Εντάσεις ανέμου σε κλίμακα Μποφόρ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι ταχύτητες δίδονται σε Μποφόρ s.   

Πηγή : Ωριαία μετεωρολογικά στοιχεία ΕΜΥ από 1/1/1975 έως 31/12/2004 

5.16.2.3 Ἀναλυτική μέθοδος της διασποράς 

Προς επίρρωση των αποτελεσμάτων της απλουστευτικής μεθόδου, γίνεται χρήση του 

προγράμματος διασποράς αερίων ρύπων AUSTALL2000, το οποίο δέχεται ως είσοδο τα 

μετεωρολογικά δεδομένα μίας περιοχής ως και τις εκπομπές NOx σε g/s όπως εξηγείται 

αναλυτικά στην Προσθήκη V. Στην παρούσα παράγραφο δίδονται τα αναλυτικά 

αποτελέσματα του προγράμματος αυτού για τα μετεωρολογικά δεδομένα της Λάρισας  σε 

γραφική μορφή των σχημάτων 5.11, 5.12 και 5.13.  

Στο Σχήμα 5.11 δίδονται τα αποτελέσματα για τις μέσες ετήσιες συγκεντρώσεις NOx στην 

περιοχή πέριξ του ΘΗΣ Χάλκης και σε μία ακτίνα + 5 χλμ. Από το σχήμα αυτό διαπιστώνεται 

ότι οι μέσες ετήσιες συγκεντρώσεις παντού γύρω από τον σταθμό είναι μικρότερες του ενός 

μg/m3 και επομένως απέχουν δραστικά από το όριο των 30 μg/m3 
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Στο Σχήμα 5.12 δίδεται η μέγιστη συγκέντρωση NOx που παρατηρείται σε κάθε σημείο του 

κανάβου των γραμμών πλέγματος ενώ στο Σχήμα 5.13 δίδονται οι 18ες σε σειρά μέγιστες 

συγκεντρώσεις NOx έναντι του ορίου των 200 μg/m3. Από τα Σχήματα αυτά και ιδίως το 

Σχήμα 5.13 διαπιστώνεται ότι σε κάθε σημείο του κανάβου, η 18η μέγιστη συγκέντρωση είναι 

πολύ μικρότερη του κανονιστικού ορίου των 30 μg/m3. 

 

Σχήμα 5.11 : Μέσες ετήσιες συγκεντρώσεις ΝΟx στην ατμόσφαιρα λόγω ΘΗΣ Χάλκης 
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Σχήμα 5.12 : Ετήσια αιχμή συγκεντρώσεων ΝΟx στην ατμόσφαιρα από ΘΗΣ Χάλκης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



         ΤεχνοΜετρική  ΘΗΣ Χάλκης : Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

 - 247 - Ιανουάριος  2020 

 

Σχήμα 5.13 : 18η μέγιστη συγκέντρωση ΝΟx ετησίως στην ατμόσφαιρα από ΘΗΣ Χάλκης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5.14 : Μετρήσεις ωριαίων συγκεντρώσεων ΝΟ2 ετησίως στην περιοχή της Λάρισας 
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Η περιοχή της Λάρισας ευρίσκεται περί τα 9 χιλμ ΒΔ του ΘΗΣ Χάλκης. Εις την περιοχή αυτή 

έχει εγκατασταθεί σταθμός μετρήσεων αερίων ρύπων ο οποίος κατά το έτος 2013 μέτρησε τις 

ωριαίες συγκεντρώσεις ΝΟ2 επί εδάφους οι οποίες δίδονται στο Σχήμα 5.14. Από το σχήμα 

αυτό διαπιστώνεται ότι η μέση συγκέντρωση δια την περίοδο 1/1 έως 26/3 του 2013 ήταν της 

τάξεως των 31 μg/m3.  Η συγκέντρωση αυτή είναι οριακή έναντι του μεγίστου ορίου των 30 

μg/m3 και επομένως η περιοχή της Λάρισας είναι κορεσμένα από τα οξείδια του αζώτου και 

δεν επιδέχεται περαιτέρω επιβαρύνσεως. 

Εις το Σχήμα 5.11 παρατηρείται ότι στην ΒΔ πλευρά του Κανάβου οι μέσες ετήσιες 

συγκεντρώσεις ΝΟx λόγω του σταθμού είναι της τάξεως του 0,1 μg/m3 ή και μικρότερες. Αυτό 

συνεπάγεται ότι  επιβάρυνση του ΘΗΣ Χάλκης εις την μέση ετήσια ποιότητα της ατμόσφαιρας 

της Λάρισας είναι πρακτικά αμελητέα. 

Σε ότι αφορά της μέγιστες ημερήσιες ωριαίες συγκεντρώσεις, παρατηρείται εκ τού Σχήματος 

5.13 ότι αυτές εις την ΒΔ πλευρά του Κανάβου αυτές είναι της τάξεως των 5 με 10 μg/m3.  

Από το Σχήμα 5.14 παρατηρείται ότι οι μέγιστες ωριαίες συγκεντρώσεις που μετρούνται στην 

περιοχή της Λάρισας είναι της τάξεως των 85 μg/m3. Επομένως σε επίπεδο αιχμής, η 

επιβάρυνση του ΘΗΣ Χάλκης προστιθέμενη εις την αιχμή των υφιστάμενων συγκεντρώσεων, 

το άθροισμα δεν υπερβαίνει τα 100 μg/m3 έναντι ορίου 200 μg/m3. 

Με βάση τα παραπάνω η αξιολόγηση των επιπτώσεων έχει ως εξής: 

Επίπτωση ΑΤΠ-3: Επίπτωση στην ποιότητα της ατμόσφαιρας από την λειτουργία του 

σταθμού . 

Με βάση τα παραπάνω η επίπτωση αξιολογείται σαν μη-σημαντική 

5.16.3 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα αξιολόγησης 

Επίπτωση Χώρος Χρόνος 
πιθανή 
έκταση 

πιθανή 
συχνότητα 

πιθανή 
συνέπεια 

πιθανά 
σημαντική 

Μέτρα 

Επίπτωση ΑΤΠ-1 ΣΧ Κ μ μΜ μ Μη-σημαντική N 

Επίπτωση ΑΤΠ-2 ΣΧ Κ μ μΜ μ Μη-σημαντική N 

Επίπτωση ΑΤΠ-3 Σ Λ μ μ μ Μη-σημαντική N 

 

5.17 Υγεία 

5.17.1 Παρουσίαση των επιπτώσεων 

Επίπτωση ΥΓΑ-1: Διαρροή πετρελαίου ή άλλων επικίνδυνων ουσιών κατά την 

κατασκευή  

Διαρροή πετρελαίου ή επικίνδυνων ουσιών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη ρύπανση του 

εδάφους λόγω των εργασιών κατασκευής των αγωγών. 

Δραστηριότητες που σχετίζονται με την προετοιμασία, εγκατάσταση του αγωγού και την 

κατευθυνόμενη οριζόντια διάτρηση μπορεί να έχουν αποτέλεσμα μια τυχαία διαρροή 

επικίνδυνων ουσιών ή πετρελαίου.  

Επίπτωση ΥΓΑ-2: Ατύχημα μεγάλης εκτάσεως στις δεξαμενές πετρελαίου 

Πιθανό ατύχημα με εκδήλωση πυρκαγιάς στην δεξαμενή πετρελαίου ντήζελ χωρητικότητας 

12.000 m3. 
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5.17.2 Αξιολόγηση επιπτώσεων 

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Στα πιθανά υγρά απόβλητα της κατασκευής συγκαταλέγονται και ύδατα πλύσεων τα οποία 

τυχόν περιέχουν ελαιώδεις προσμίξεις  

Τέλος, υπάρχει ενδεχόμενο να παρατηρηθεί κατά την διάρκεια της κατασκευής διαρροή 

καυσίμου ή λιπαντικών λόγω κακής συντήρησης ή ακαταλληλότητας κάποιου μηχανήματος.  

Σε επίπεδο χερσαίας κατασκευές, υπάρχει μικρή πιθανότητα διαρροών επικινδύνων υλικών 

(λιπαντικά, υγρά καύσιμα) που είναι δυνατόν να προκληθούν από κακώς συντηρημένα 

εργοταξιακά μηχανήματα ή οχήματα.  

Σε κάθε περίπτωση εκτιμάται ότι η όποια διαρροή υγρών αποβλήτων κατά την κατασκευή θα 

είναι περιορισμένη, πολύ μικρής πιθανότητας, τοπικού χαρακτήρα, μικρής έκτασης και 

διάρκειας η οποία μετά τα μέτρα που προβλέπονται για την αντιμετώπισή της θα καταστεί μη-

σημαντική 

 

ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Σε περίπτωση όπου διακοπεί η τροφοδοσία με φυσικό αέριο, ο αεριοστρόβιλος θα λειτουργεί 

είτε με ελαφρύ πετρέλαιο, είτε με αποθηκευμένο φυσικό αέριο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

Άδειας Παραγωγής του Σταθμού. Η λειτουργία αυτή θα γίνεται και σε περιπτώσεις μη 

προγραμματισμένης διακοπής παροχής του φυσικού αερίου. Σύμφωνα με την άδεια 

παραγωγής , το πετρέλαιο Νο.2 αποτελεί εφεδρικό καύσιμο σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης 

για 10 ημέρες λειτουργίας ετησίως κατά μέγιστο. 

Στην περίπτωση καλύψεως αυτής της απαιτήσεως της αδείας παραγωγής με αποθηκευμένο 

πετρέλαιο, αυτό θα μεταφέρεται στις εγκαταστάσεις του ΘΗΣ Χάλκης με φορτηγά και θα 

αποθηκεύεται σε δύο δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας 12.000+1000 m³ . 

Οι οριακές ποσότητες βάσει των οποίων μία εγκατάσταση υπάγεται στην «κατώτερη» ή την 

«ανώτερη» βαθμίδα λόγω πετρελαίου δίδονται στις στήλες 2 και 3 του Πίνακα στο Παράρτημα 

Ι της νέας ΚΥΑ 172058/11-2-2016 Seveso III. Οι ποσότητες αυτές ανέρχονται αντίστοιχα 

στους 2.500 τόνους και τους 25.000  τόνους (Μέρος 2ον του Πίνακα, παράγραφος 34). 

Από την άλλη πλευρά θεωρώντας ότι η μέγιστη ποσότητα παρουσίας πετρελαίου εις τις δύο 

δεξαμενές ανέρχεται στα 13.000 κυβικά μέτρα και πολλαπλασιάζοντας με την μέση πυκνότητα 

του ελαφρού πετρελαίου η οποία είναι κατά μέγιστο 0,85 kg/m3 τότε προκύπτει ότι η μέγιστη 

παρουσία πετρελαίου ανέρχεται στους 11.050 τόνους. Η ποσότητα αυτή είναι μεγαλύτερη των 

2.500 τόνων και επομένως ένεκα του πετρελαίου η Μονάδα Σ/Κ κατατάσσεται εις την 

κατώτερη βαθμίδα επικινδυνότητας. 

Συνεπώς ο ΘΗΣ Χάλκης θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας τα οποία 

προβλέπονται από την Οδηγία SEVESO III ώστε να περιοριστούν εις το ελάχιστο οι 

πιθανότητες για ένα ατύχημα μεγάλης εκτάσεως στις δεξαμενές πετρελαίου και πρωτίστως για 

μία εκδήλωση μίας καταστρεπτικής πυρκαγιάς στις δεξαμενές πετρελαίου 

Με βάση τα παραπάνω η αξιολόγηση των επιπτώσεων έχει ως εξής: 
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Επίπτωση ΥΓΑ-2: Ατύχημα μεγάλης εκτάσεως στις δεξαμενές πετρελαίου 

Η επίπτωση αξιολογείται εκ της νομοθεσίας ως σημαντική και ένεκα τούτου ο ΘΗΣ Χάλκης 

κατατάσσεται εις τις εγκαταστάσεις κατωτέρας επικινδυνότητας κατηγορίας SEVESO εκτός 

και εάν τελικώς επιλεγεί η ετέρα λύση της αποθηκεύσεως φυσικού αερίου. 

5.17.3 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα αξιολόγησης 

Επίπτωση Χώρος Χρόνος 
πιθανή 
έκταση 

πιθανή 
συχνότητα 

πιθανή 
συνέπεια 

πιθανά 
σημαντική 

Μέτρα 

Επίπτωση ΥΓΑ-1 ΣΧ Κ μ μ μΜ Μη-σημαντική Ν 

Επίπτωση ΥΓΑ-2 Σ Λ Μ μ μΜ Σημαντική N 

 

5.18 Σωρευτικές-Συνεργιστικές Επιπτώσεις (ΣΣΕ) 

5.18.1 Τοπικό επίπεδο (ΣΣΕ-1) 

Οι σωρευτικές επιπτώσεις είναι περιπτώσεις κατά τις οποίες το έργο πραγματοποιείται 

ταυτόχρονα με άλλες δραστηριότητες και μαζί επιφέρουν σωρευτικές επιπτώσεις για τους 

ίδιους αποδέκτες και τους ίδιους πόρους.  

Το προτεινόμενο έργο δεν αναμένεται να έχει αρνητικές τοπικές σωρευτικές ή συνδυαστικές 

επιπτώσεις με κανέναν από τους περιβάλλοντες αποδέκτες όπως επεξηγείται επιγραμματικά 

στη συνέχεια:  

Ατμόσφαιρα:  Η ατμοσφαιρική ρύπανση βάσεως στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας για τα 

οξείδια του αζώτου κυμαίνεται σε μάλλον υψηλά επίπεδα εντός της πόλεως της Λάρισας έναντι 

του κανονιστικού ορίου των μέσων ετησίων συγκεντρώσεων NOx των 30 μg/m3. O;pvw 

τεκμηριώνεται στην παράγραφο5.16.2.3 Οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου και μονοξειδίου 

του άνθρακα του ΘΗΣ Χάλκης είναι τόσο μικρές έναντι των κανονιστικών ορίων ώστε σε 

κανένα σημείο της ευρύτερης περιοχής της Χάλκης-Νικαίας δεν συμβάλλουν σε αισθητή 

επιδείνωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας.  

Έδαφος: Δεν αναμένονται απορρίψεις στο έδαφος κατά τη φάση λειτουργίας. Οι όποιες 

απορρίψεις μπορεί να είναι μόνο ατυχηματικού χαρακτήρα, να αφορούν μόνο τη φάση 

κατασκευής και θα είναι περιορισμένες τοπικά και χρονικά. Επομένως δεν συνδυάζονται με 

άλλο υφιστάμενο ή μελλοντικό έργο. 

Θόρυβος: Ο παραγόμενος θόρυβος από τον ΘΗΣ Χάλκης θα επηρεάζει την ακουστικότητα 

μόνο από την ανατολική πλευρά των ορίων του γηπέδου εις την οποία έχει τοποθετηθεί ο 

αερόψυκτος πύργος ψύξεως σφασδ. Εξ’ άλλου η συμβολή ηχητικών πηγών βάσει της 

εξισώσεως 5.2 σε ένα σημείο επηρεάζεται μόνο από της εγγύτερες ηχητικές πηγές. Επομένως 

και εδώ δεν υφίσταται θέμα σωρευτικής επιδράσεως και κορεσμού του ακουστικού 

περιβάλλοντος. 

Δια τούτο διαπιστώνεται ότι η αρνητική σωρευτική επίδραση του ΘΗΣ Χάλκης με άλλες 

δραστηριότητες, υφιστάμενες ή μελλοντικής είναι μη- σημαντική. 

5.18.2 Εθνικό επίπεδο (ΣΣΕ-2) 

Αντιθέτως οι θετικές συνεργιστικές επιπτώσεις του σταθμού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο είναι 

ιδιαίτερα σημαντικές, αφού : 
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α)   Συμβάλει εις την ευστάθεια του διασυνδεδεμένου ηλεκτρικού συστήματος σε τοπικό και 

εθνικό επίπεδο αντισταθμίζοντας την διακυμαινόμενη ηλεκτρική παραγωγή των 

αιολικών του νομού προσφέροντας βοηθητικές υπηρεσίες ρυθμίσεως συχνότητας ή 

τάσεως στο σύστημα, οι οποίες έχουν καταστεί πλέον αναγκαίες με την αυξανόμενη 

διείσδυση των αιολικών τοπικώς και πανελλαδικώς.  

β) Πολλαπλώς τονώνει την τοπική και εθνική οικονομία όπως επεξηγείται στην παράγραφο 

3.6.5 με την δημιουργία απασχόλησης αλλά και με την ανύψωση της τεχνολογικής 

στάθμης της ηλεκτροπαραγωγής στην χώρα. 

γ) Θα συμβάλλει εις την επίτευξη του εθνικού στόχου δια την μείωση των εκπομπών CO2 

μέχρι το έτος 2030. 

5.18.3 Διασυνοριακές Επιπτώσεις (ΣΣΕ-3) 

Η αρμόδια αρχή (εν προκειμένω το Υ.Π.Ε.ΚΑ) χρειάζεται να λάβει κάποια μέτρα, εάν 

σχηματιστεί η πεποίθηση ότι η πραγματοποίηση ενός έργου ή δραστηριότητας που θα ασκηθεί 

σε Ελληνικό έδαφος μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον ενός άλλου 

κράτους. Το έργο του ΘΗΣ Χάλκης δεν θα επηρεάσει ούτε κατά την κατασκευή αλλά ούτε και 

κατά τη λειτουργία την κατάσταση περιβάλλοντος των γειτονικών χωρών  διότι απέχει μεγάλη 

απόσταση από το σύνορα της χώρας, ως κεντροβαρικά τοποθετημένο εις την Ηπειρωτική 

Ελλάδα.: 

Με βάση τα παραπάνω, δεν αναμένονται διασυνοριακές επιπτώσεις. 

 

Επίπτωση Χώρος Χρόνος 
πιθανή 
έκταση 

πιθανή 
συχνότητα 

πιθανή 
συνέπεια 

πιθανά 
σημαντική 

Μέτρα 

Επίπτωση ΣΣ-1 Χ Λ μ μ Μ Μη-σημαντική Ο 

Επίπτωση ΣΣ-2 Π Λ Μ Μ Μ Σημαντική Ο 

Επίπτωση ΣΣ-3 Δ/Σ Λ μ μ μ Μη-σημαντική Ο 
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5.19 Συγκεντρωτική παρουσίαση επιπτώσεων 

Πίνακας 5.11 : Συγκεντρωτική παρουσίαση επιπτώσεων ανά κατηγορία επιπτώσεων 

Κωδικός Περιγραφή επιπτώσεως Χώρος Χρόνος 
Πιθανή 
έκταση 

Πιθανή 
συχνότητα 

Πιθανή 
συνέπεια 

Πιθανά 
σημαντική 

Μέτρα 

Κλιματικοί παράγοντες 

ΚΛΙ-1 Η μείωση των εκπομπών CO2 Π Λ Μ Μ Μ Σημαντική Ν 

ΚΛΙ-2 Ορατότητα της στήλης των θερμών καυσαερίων των καμινάδων Σ Λ - - - - Ο 

ΚΛΙ-3 Επιπτώσεις νέφους ατμών του πύργου ψύξεως Σ Λ μΜ μΜ μ Σημαντική Ν 

Έδαφος 

ΕΔΦ-1 Απώλεια αγροτικής γης και σοδειάς Χ Κ μΜ Μ μ Σημαντική Ν 

ΕΔΦ-2 Μόνιμη αλλαγή χρήσης αγροτικής γης Χ ΚΛ μ Μ μ Μη-σημαντική Ν 

ΕΔΦ-3 Απώλεια, διάβρωση  ή αλλοίωση επιφανειακού εδάφους Χ Κ μΜ μΜ μ Σημαντική Ν 

ΕΔΦ-4 Εναπόθεση σκόνης που παράγεται από τα εργοτάξια Χ Κ μΜ μΜ μ Σημαντική Ν 

Γεωλογία 

ΓΕΩ-1 Επιδείνωση  υφιστάμενων γεωλογικών συνθηκών ΣΧ Κ μ μ μΜ Μη-σημαντική Ν 

ΓΕΩ-2 Βλάβη στον εξοπλισμό από γεωλογικό γεγονός ΣΧ Λ μ μ Μ Μη-Σημαντική Ν 

Τοπίο 

ΤΟΠ-1 Επιπτώσεις στο Τοπίο Σ ΚΛ μ Μ μ Μη Σημαντική Ν 

Υδατικοί πόροι 

ΥΔΠ-1 Επιπτώσεις στα ΥΥΣ Λάρισας-Κάρλας και Ταουσάνης-Καλού Νερού Χ Λ Μ Μ μ Μη Σημαντική Ν 

ΥΔΠ-2 Επιπτώσεις από την βελτιστοποίηση της χρήσεως νερού ΣΧ Λ μΜ μΜ μΜ Σημαντική  Ν 

ΥΔΠ-3 Επιπτώσεις από τις υδατικές εκροές του σταθμού  Χ Λ Μ Μ μ Σημαντική Ν 

ΥΔΠ-4 
Προσωρινή υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων κατά τη χερσαία 
κατασκευή ή συντήρηση 

Χ Κ μ μ μ Σημαντική Ν 

ΥΔΠ-5 
Χρήση υδάτινων πόρων και απόρριψη νερού κατά την υδραυλική 
δοκιμή 

Σ Κ μ μ μ Μη Σημαντική Ν 
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Κωδικός Περιγραφή επιπτώσεως Χώρος Χρόνος 
Πιθανή 
έκταση 

Πιθανή 
συχνότητα 

Πιθανή 
συνέπεια 

Πιθανά 
σημαντική 

Μέτρα 

Χλωρίδα - Οικότοποι 

ΧΛΟ-1 Προσωρινή αύξηση της ιζηματοποίησης Χ Κ μΜ μΜ μ Μη-σημαντική Ο 

ΧΛΟ-2 
Προσωρινές ή μόνιμες επιπτώσεις στη σπάνια χερσαία χλωρίδα από 
την κατασκευή 

Χ Κ μΜ μΜ μ Μη-σημαντική Ν 

Πανίδα 

ΠΝΔ-1 Προσωρινή αύξηση της ιζηματοποίησης Χ Κ μΜ μΜ μ Μη-σημαντική Ο 

ΠΝΔ-2 Θνησιμότητα χερσαίας άγριας ζωής λόγω των κατασκευών Χ Κ μΜ μΜ μ Μη-σημαντική Ν 

Χρήσεις γης 

ΧΡΓ-1 Αλλαγές στις υπάρχουσες χρήσεις γης Χ ΚΛ μΜ μΜ μ 

Σημαντική 
(μόνο κατά τη 

φάση 
Κατασκευής) 

Ν 

ΧΡΓ-2 Αναστάτωση των γειτονικών ιδιοκτησιών και δραστηριοτήτων Χ Κ μ μΜ μ Μη-σημαντική Ο 

Κοινωνικό-Οικονομικό Περιβάλλον 

ΚΟΠ-1 Επιπτώσεις στην τοπική οικονομία και απασχόληση ΣΧ ΚΛ μΜ Μ Μ Σημαντική Ν 

ΚΟΠ-2 Επιπτώσεις στoν τουρισμό Π ΚΛ Μ μΜ μΜ Σημαντική Ο 

ΚΟΠ-3 Επιπτώσεις στην ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ΣΧ Κ μ μ Μ Σημαντική Ν 

Πληθυσμός  Δημογραφία 

ΠΛΔ-1 Επιπτώσεις κατά την διάρκεια της κατασκευής ΣΧ Λ Μ Μ Μ Σημαντική Ο 

ΠΛΔ-2 Επιπτώσεις κατά την διάρκεια της λειτουργίας ΣΧ Λ Μ Μ Μ Σημαντική Ο 

Τεχνικές Υποδομές 

ΤΕΥ-1 Δημιουργία νέων υδροδοτικών υποδομών ΣΧ Λ Μ Μ Μ Σημαντική Ο 

ΤΕΥ-2 Παροχή φυσικού αερίου στην περιοχή Χάλκης Σ Λ μΜ μ Μ Σημαντική Ο 

ΤΕΥ-3 Μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων στην στο εργοστάσιο Σ Λ μΜ μ Μ Σημαντική Ο 

Πολιτιστική κληρονομιά 

ΠΟΚ-1 
Επιπτώσεις σε πιθανούς χερσαίους ιστορικούς και αρχαιολογικούς 
χώρους 

ΣΧ Κ μ μ Μ Μη-σημαντική Ν 

Ακουστικό περιβάλλον 
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Κωδικός Περιγραφή επιπτώσεως Χώρος Χρόνος 
Πιθανή 
έκταση 

Πιθανή 
συχνότητα 

Πιθανή 
συνέπεια 

Πιθανά 
σημαντική 

Μέτρα 

ΘΟΡ-1 Θόρυβος και δονήσεις κατά την κατασκευή των αγωγών ΣΧ Κ μ μΜ μΜ Μη Σημαντική Ν 

ΘΟΡ-2 Θόρυβος κατά τη λειτουργία του σταθμού Σ Λ μ μΜ μΜ Μη Σημαντική Ο 

Ατμοσφαιρικό περιβάλλον 

ΑΤΠ-1 Αύξηση αερίων εκπομπών από τις κατασκευαστικές εργασίες ΧΣ Κ μ μΜ μ Μη-σημαντική Ν 

ΑΤΠ-2 Παραγωγή σκόνης κατά την κατασκευή ΧΣ Κ μ μΜ μ Μη-σημαντική Ν 

ΑΤΠ-3 
Επίπτωση στην ποιότητα της ατμόσφαιρας από την λειτουργία του 
σταθμού 

Σ Λ μ μ μ Μη-σημαντική Ν 

Υγεία 

ΥΓΑ-1 
Διαρροή πετρελαίου ή άλλων επικίνδυνων ουσιών κατά την 
κατασκευή 

ΣΧ Κ μ μ μΜ Μη-σημαντική Ν 

ΥΓΑ-2 Ατύχημα μεγάλης εκτάσεως στις δεξαμενές πετρελαίου Σ Λ Μ μ μΜ Σημαντική N 

Σωρευτικές συνεργιστικές επιπτώσεις 

ΣΣΕ-1 Τοπικό επίπεδο Χ Λ μ μ Μ Μη-σημαντική Ο 

ΣΣΕ-2 Εθνικό επίπεδο Π Λ Μ Μ Μ Σημαντική Ο 

ΣΣΕ-3 Διασυνοριακές Επιπτώσεις Δ/Σ Λ μ μ μ Μη-σημαντική Ο 
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6 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  

6.1 Γενικά 

Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζονται τα προτεινόμενα μέτρα για την αποφυγή, τον περιορισμό 

και την αποκατάσταση των πιθανών επιπτώσεων, σημαντικών ή μη. Τα σχέδια αυτά 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: 

• Μέτρα ελέγχου και παρακολούθησης του έργου κατά την κατασκευή και τη λειτουργία 

(π.χ. παρακολούθηση πτηνών,  θηλαστικών, κυκλοφορίας πέριξ των αγωγών.) 

• Μέτρα σχεδιασμού και πρόληψης πιθανών επιπτώσεων (π.χ. εκπαίδευση εργατικού 

δυναμικού, συντήρηση εξοπλισμού κλπ.) 

• Μέτρα αντιμετώπισης, διαχείρισης και περιορισμού των πιθανών επιπτώσεων (π.χ. 

σχέδια διαχείρισης θορύβων, αντιμετώπιση μικρο-διαρροών πετρελαίου κλπ.) 

• Μέτρα αποκατάστασης των επιπτώσεων (π.χ. αποκατάσταση εδαφών, αποζημιώσεις 

απώλειας παραγωγής κλπ.) 

Στα προτεινόμενα μέτρα περιλαμβάνονται τα μέτρα Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ) 

τα οποία παρατίθενται στο Παράρτημα Β και τα οποία είναι υποχρεωτικής εφαρμογής. Τυχόν 

μη αναφορά σε μερικές ΒΔΤ κατά την ανάλυση των μέτρων δεν αίρει την υποχρέωση 

εφαρμογής αυτών των ΒΔΤ του Παραρτήματος Β. 

Τα προτεινόμενα μέτρα ανά περιβαλλοντική επίπτωση δίνονται στον Πίνακα 6.1 που 

ακολουθεί. Στον πίνακα αυτό ένα μέτρο είναι δυνατόν να περιλαμβάνεται σε δύο κατηγορίες 

επιπτώσεων . Η αρίθμησή του όμως λαμβάνεται από την πρώτη κατηγορία επίπτωσης.   

 

Πίνακας 6.1: Προτεινόμενα μέτρα ανά κατηγορία επίπτωσης  

Κωδικός Περιγραφή επιπτώσεως 

Κλιματικοί παράγοντες 

Επίπτωση ΚΛΙ-1 Η μείωση των εκπομπών CO2 

Μ ΚΛΙ 1Α 
Εφαρμογή σύστημα περιβαλλοντικής διαχειρίσεως (ΣΠΔ) σύμφωνα με τις ΒΔΤ 1 και 2 του 
Παραρτήματος Β 

Μ ΚΛΙ 1Β Συστηματική εφαρμογή των ΒΔΤ  3, 4, 9, 10, 11, 12 και 40 

Επίπτωση  ΚΛΙ-2 Ορατότητα της στήλης των θερμών καυσαερίων των καμινάδων 

Μ ΚΛΙ 1Α 
Εφαρμογή σύστημα περιβαλλοντικής διαχειρίσεως (ΣΠΔ) σύμφωνα με τις ΒΔΤ 1 και 2 του 
Παραρτήματος Β 

Μ ΚΛΙ 1Β Συστηματική εφαρμογή των ΒΔΤ  3, 4, 9, 10, 11, 12 και 40 

Έδαφος - Γεωργία 

Επίπτωση ΕΔΦ-1 Απώλεια αγροτικής γης και σοδειάς 

Μ ΕΔΦ 1Α 
Αποζημίωση για προσωρινή ή μόνιμη απώλεια της αγροτικής γης, την απώλεια της σοδειάς και 
τη μελλοντική απώλεια παραγωγής και άλλες αρνητικές συνέπειες 

Μ ΕΔΦ 1Β Συντονισμός της εγκατάστασης των αγωγών με τους αγρότες 

Επίπτωση ΕΔΦ-2 Μόνιμη αλλαγή χρήσης αγροτικής γης 

Μ ΕΔΦ 1Α 
Αποζημίωση για προσωρινή ή μόνιμη απώλεια της αγροτικής γης, την απώλεια της σοδειάς και 
τη μελλοντική απώλεια παραγωγής και άλλες αρνητικές συνέπειες 

Επίπτωση ΕΔΦ-3 Απώλεια, διάβρωση  ή αλλοίωση επιφανειακού εδάφους 
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Μ ΕΔΦ 3Α Μέτρα αποκατάστασης μετά την κατασκευή 

Μ ΕΔΦ 3Β Συλλογή του επιφανειακού εδάφους και αποκατάσταση 

Επίπτωση ΕΔΦ-4 Εναπόθεση σκόνης που παράγεται από τα εργοτάξια 

Μ ΕΔΦ 1Α Σχέδιο πρόληψης και περιορισμού της διαφεύγουσας σκόνης κατά τη κατασκευή 

Γεωλογία 

Επίπτωση ΓΕΩ-1 Επιδείνωση  υφιστάμενων γεωλογικών συνθηκών 

Μ ΓΕΩ 1Α Έλεγχος της διάβρωσης 

Μ ΓΕΩ 1Β Αναγόμωση, συμπίεση και κλιμάκωση 

Μ ΓΕΩ 1Γ Γεωτεχνικές μελέτες 

Επίπτωση ΓΕΩ-2 Βλάβη στον εξοπλισμό από γεωλογικό γεγονός 

Μ ΓΕΩ 2Α Γεωτεχνικές μελέτες 

Μ ΓΕΩ 2Β Αποφυγή 

Μ ΓΕΩ 2Γ Σχεδιασμός και διαδικασίες λειτουργίας 

Τοπίο 

Επίπτωση ΤΟΠ-1 Επιπτώσεις στο Τοπίο 

Μ ΤΟΠ 1Α Πολεοδομική και Αρχιτεκτονική μελέτη 

Υδατικοί πόροι 

Επίπτωση ΥΔΠ-1 Επιπτώσεις στα ΥΥΣ Λάρισας-Κάρλας και Ταουσάνης-Καλού Νερού 

Μ ΥΔΠ 1Α Ανακύκλωση των εξυδατώσεων του ατμολέβητα  προς τις άλλες χρήσεις 

Επίπτωση ΥΔΠ-2 Επιπτώσεις από την βελτιστοποίηση της χρήσεως νερού 

Μ ΥΔΠ 2Α Μελέτη βελτιστοποιήσεως των χρήσεων νερού υπό μερικό φορτίο 

Επίπτωση ΥΔΠ-3 Επιπτώσεις από τις υδατικές εκροές του σταθμού  

Μ ΥΔΠ 3Α Παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών νερών της περιοχής 

Επίπτωση ΥΔΠ-4 
Προσωρινή υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων κατά τη χερσαία κατασκευή ή 
συντήρηση 

Μ ΥΔΠ 4Α Σχέδιο αντιμετώπισης διαρροών κοντά στους δρόμους απορροής των επιφανειακών υδάτων 

Επίπτωση ΥΔΠ-5 Χρήση υδάτινων πόρων και απόρριψη νερού κατά την υδραυλική δοκιμή 

Μ ΥΔΠ 5Α Αποφυγή απορρίψεως νερού υδραυλικής δοκιμής του αγωγού νερού 

Χλωρίδα - Οικότοποι 

Επίπτωση ΧΛΟ-2 Προσωρινές ή μόνιμες επιπτώσεις στη σπάνια χερσαία χλωρίδα από την κατασκευή 

Μ ΧΛΟ 2Α Τελική αποτύπωση εργοταξιακών χώρων σταθμού και σωληναγωγού φυσικού αερίου 

Πανίδα 

Επίπτωση ΠΝΔ-2 Θνησιμότητα χερσαίας άγριας ζωής λόγω των κατασκευών 

Μ ΝΠΔ 2Α Θνησιμότητα χερσαίας άγριας ζωής λόγω των κατασκευών 

Χρήσεις γης 

Επίπτωση ΧΡΓ-1 Αλλαγές στις υπάρχουσες χρήσεις γης 

Μ ΧΡΓ 1Α 
Αποζημίωση για προσωρινή ή μόνιμη απώλεια της αγροτικής γης, την απώλεια της σοδειάς και 
τη μελλοντική απώλεια της παραγωγής και άλλες αρνητικές συνέπειες 

Κοινωνικό-Οικονομικό Περιβάλλον 

Επίπτωση ΚΟΠ-1 Επιπτώσεις στην τοπική οικονομία και απασχόληση 

Μ ΚΟΠ 1Α Μεγιστοποίηση της άμεσης τοπικής απασχόλησης στο έργο 

Μ ΚΟΠ 1Β Απορρόφηση τοπικού εργατικού δυναμικού στη λειτουργία της πλωτής μονάδας 

Επίπτωση ΚΟΠ-3 Επιπτώσεις στην ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων 

Μ ΚΟΠ 3Α Εκπαίδευση εργατικού δυναμικού στη νομοθεσία και τους κανόνες ΠΥ&Α 
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Μ ΚΟΠ 3Β Σχέδιο Υγιεινής και Ασφάλειας 

Μ ΚΟΠ 3Γ Σχέδιο αντιμετώπισης ατυχημάτων ή/και τραυματισμών 

 

Πολιτιστική κληρονομιά 

Επίπτωση ΠΟΚ-1 Επιπτώσεις σε πιθανούς χερσαίους ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους 

Μ ΠΟΚ 1Α Λεπτομερής αυτοψία πριν την κατασκευή 

Μ ΠΟΚ 1Β Εποπτεία κατά την εκτέλεση των έργων εγκατάστασης του αγωγού 

Μ ΠΟΚ 1Γ Διακοπή εργασιών σε περίπτωση αποκάλυψης αρχαιοτήτων ή άλλων πολιτιστικών πόρων 

Ακουστικό περιβάλλον 

Επίπτωση ΘΟΡ-1 Θόρυβος και δονήσεις κατά την κατασκευή των αγωγών 

Μ ΘΟΡ 1Α Μέτρα μείωσης του θορύβου της κατασκευής 

Μ ΘΟΡ 1Β Τοποθεσία εξοπλισμού 

Μ ΘΟΡ 1Γ Περιορισμός των δραστηριοτήτων βαρέως εξοπλισμού κοντά σε κατοικίες 

Μ ΘΟΡ 1Δ Δημιουργία τηλεφωνικής γραμμής παραπόνων κοινού 

Μ ΘΟΡ 1Ε Ανάρτηση σήμανσης 

Ατμοσφαιρικό περιβάλλον 

Επίπτωση ΑΤΠ-1 Αύξηση αερίων εκπομπών από τις κατασκευαστικές εργασίες 

Μ ΑΤΠ 1Α Πρότυπα εξοπλισμού για την χερσαία κατασκευή 

Μ ΑΤΠ 1Β Σχέδιο ελέγχου και περιορισμού των εκπομπών κατά τη κατασκευή 

Μ ΑΤ{ 1Γ Τεκμηρίωση με έγγραφα στοιχεία εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων κατά τη κατασκευή 

Επίπτωση ΑΤΠ-2 Παραγωγή σκόνης κατά την κατασκευή 

Μ ΕΔΦ 1Α Σχέδιο πρόληψης και περιορισμού της διαφεύγουσας σκόνης κατά τη κατασκευή 

Επίπτωση ΑΤΠ-3 Επίπτωση στην ποιότητα της ατμόσφαιρας από την λειτουργία του σταθμού 

Μ ΑΤΠ 3Α Εφαρμογή των ΒΔΤ 37, ΒΔΤ 40, ΒΔΤ 42 και ΒΔΤ 44 

Υγεία 

Επίπτωση ΥΓΑ-1 Διαρροή πετρελαίου ή άλλων επικίνδυνων ουσιών κατά την κατασκευή 

Μ ΥΓΑ 1Α Συντήρηση εξοπλισμού 

Μ ΥΓΑ 1Β Σχέδιο για ενδεχόμενη παρουσία διαρροής επικίνδυνης ουσίας 

Μ ΥΓΑ 1Γ Μ-ΚΟΠ-3Α, Μ-ΚΟΠ-3Β και Μ-ΚΟΠ-3Γ 

Επίπτωση ΥΓΑ-2 Ατύχημα μεγάλης εκτάσεως στις δεξαμενές πετρελαίου 

Μ ΥΓΑ 2Α Πλήρης ικανοποίηση των απαιτήσεων της Οδηγίας Seveso III 

  

 

6.2 Μέτρα για τις επιπτώσεις στο Κλίμα  

6.2.1 Η μείωση των εκπομπών CO2 (ΚΛΙ-1) 

Το μέτρο αυτό αφορά την βελτιστοποίηση τόσο του αρχικού σχεδιασμού του σταθμού όσο και 

την βελτιστοποίηση της συνεχούς λειτουργίας αυτού με σκοπό την μεγιστοποίηση του 

ενεργειακού βαθμού αποδόσεως και την μείωση των εκπομπών CO2. 

M-ΚΛΙ-1Α : Εφαρμογή σύστημα περιβαλλοντικής διαχειρίσεως (ΣΠΔ) σύμφωνα με τις ΒΔΤ 1 και 2  
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Ο φορέας του έργου θα εφαρμόσει ένα ΣΠΔ το οποίο εκτός των άλλων θα καταγράφει συνεχώς 

τον βαθμό αποδόσεως του σταθμού και θα θέτει στόχους για την βελτίωση της λειτουργίας 

σύμφωνα με τις ΒΔΤ 1 και 2. 

ΒΔΤ 1 συνίσταται στην εφαρμογή και τήρηση ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης 

(ΣΠΔ), για τη βελτίωση της συνολικής περιβαλλοντικής επίδοσης 

ΒΔΤ 2 συνίσταται στον καθορισμό της καθαρής ηλεκτρικής απόδοσης μέσω εκτέλεσης 

δοκιμής απόδοσης σε πλήρες φορτίο 

M-ΚΛΙ-1Β :  Συστηματική εφαρμογή των ΒΔΤ  3, 4, 9, 10, 11, 12 και 40 

ΒΔΤ 3 : Συστηματική παρακολούθηση : Παρακολούθηση των βασικών παραμέτρων της 

διεργασίας που συνδέονται με εκπομπές στην ατμόσφαιρα και στο νερό, 

ΒΔΤ 4 : Συνίσταται στην παρακολούθηση των εκπομπών στην ατμόσφαιρα τουλάχιστον με τη 

συχνότητα που αναφέρεται παρακάτω και σύμφωνα με τα πρότυπα EN. 

ΒΔΤ 6 συνίσταται στην εξασφάλιση βελτιστοποιημένης καύσης και στη χρήση κατάλληλου 

συνδυασμού των τεχνικών 

ΒΔΤ 9 συνίσταται στην εφαρμογή προγράμματος διασφάλισης ποιότητας / ελέγχου ποιότητας 

για όλα τα χρησιμοποιούμενα καύσιμα 

ΒΔΤ 10 συνίσταται στην κατάρτιση και στην εφαρμογή σχεδίου διαχείρισης ως μέρους του 

συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (βλέπε ΒΔΤ 1) δια συνθήκες μη κανονικής 

λειτουργίας 

ΒΔΤ 11 συνίσταται στην κατάλληλη παρακολούθηση εκπομπών στην ατμόσφαιρα και/ή το 

νερό όσο ισχύουν οι μη κανονικές συνθήκες λειτουργίας. 

ΒΔΤ 12  συνίσταται στη χρήση κατάλληλου συνδυασμού των τεχνικών που δίδονται στη 

συνέχεια, για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των μεμονωμένων μονάδων καύσης. 

Η ΒΔΤ 40 συνίσταται στη χρήση κατάλληλου συνδυασμού των τεχνικών που δίδονται στη 

ΒΔΤ 12 και στη 40 για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης της καύσης φυσικού αερίου,  

6.2.2 Επίπτωση ΚΛΙ-Ορατότητα της στήλης των θερμών καυσαερίων των καμινάδων 

Αφορά την τήρηση των περιβαλλοντικών προδιαγραφών του συστήματος δια την 

ελαχιστοποίηση των εκπομπών και την βελτιστοποίηση της λειτουργίας του σταθμού. 

Μ-ΚΛΙ-1Α : Σχεδιασμός Πύργου Ψύξεως με τεχνικές μειώσεως του νέφους ατμών 

M-ΚΛΙ-1Β :  Συστηματική εφαρμογή των ΒΔΤ  3, 4, 9, 10, 11, 12 και 40 

Δηλαδή τα προτεινόμενα μέτρα είναι κοινά με εκείνα εις την επίπτωση ΚΛΙ-1 

6.3 Έδαφος 

6.3.1 Επίπτωση ΕΔΦ-1: Απώλεια αγροτικής γης και σοδειάς 

Προσωρινή απώλεια της αγροτικής γης. Οι δραστηριότητες της κατασκευής μπορεί να 

προκαλέσουν προσωρινή απώλεια της αγροτικής γης, της σοδειάς  ή της απόδοσης σοδειάς.  

M-ΕΔΦ-1Α. Αποζημίωση για προσωρινή ή μόνιμη απώλεια της αγροτικής γης, την απώλεια της σοδειάς 

και τη μελλοντική απώλεια παραγωγής και άλλες αρνητικές συνέπειες 
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Ο φορέας του έργου θα ακολουθήσει το υφιστάμενο νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που 

αναφέρεται στα δικαιώματα αποζημιώσεων των κυρίων γης για τη διέλευση χερσαίων αγωγών 

από ιδιωτικές εκτάσεις κατ’ αναλογία αντίστοιχων έργων αγωγών φυσικού αερίου στη χώρα.  

 

M-ΕΔΦ-1Β. Συντονισμός της εγκατάστασης των αγωγών με τους αγρότες 

Ο φορέας του έργου θα προγραμματίσει ώστε η κατασκευή του αγωγού να ξεκινήσει αμέσως 

μετά το θερισμό ή πριν από το φύτεμα αν η κατασκευή και τα προγράμματα 

φυτέματος/θερισμού πέφτουν αρκετά κοντά ώστε να μην εμποδίζεται το πρόγραμμα 

ολοκλήρωσης της κατασκευής των αγωγών.  

6.3.2 Επίπτωση ΕΔΦ-2: Μόνιμη αλλαγή χρήσης αγροτικής γης 

Μόνιμη μετατροπή της αγροτικής γης σε γη μη αγροτικής χρήσης.  Η κατασκευή του σταθμού 

Μ/Ρ (μέτρησης/ρύθμισης πίεσης) για την διασύνδεση του χερσαίου αγωγού με το ΕΣΦΑ, θα 

απαιτήσει την μόνιμη μετατροπή μίας έκτασης ολίγων στρεμμάτων γης σε μη αγροτική χρήση.  

Βλέπε Μ-ΕΔΦ-1Α  

6.3.3 Επίπτωση ΕΔΦ -3: Απώλεια, διάβρωση  ή αλλοίωση επιφανειακού εδάφους 

Απώλεια τoυ επιφανειακού  εδάφους, ανάμειξη και/ή συμπίεση.  Οι εργασίες κατασκευής 

μπορεί να έχουν σαν αποτέλεσμα την ανάμειξη επιφανειακού εδάφους και υπεδάφους, τη 

συμπίεση και/ή την εισαγωγή ζιζανίων/εισβολέων, οπότε θα μειωθεί η αγροτική 

παραγωγικότητα.  

M-ΕΔΦ-3Α. Μέτρα αποκατάστασης μετά την κατασκευή  

Ο φορέας του έργου θα προστατέψει όλες τις υποδομές, όπως αποχέτευση, αποστράγγιση, ή 

άλλους τύπους αρδευτικών συστημάτων κατά τη διάρκεια της κατασκευής και θα 

αποκαταστήσει όσες υποδομές έχουν καταστραφεί. Ο φορέας του έργου θα αποκαταστήσει 

κάθε ζημιά στην πρότερη κατάσταση.   

Κατά την κατασκευή θα τηρούνται τα προβλεπόμενα και τα μέτρα τα οποία περιγράφονται για 

τις εργασίας κατασκευής στις παραγράφους 2.6 (σταθμός),  2.7 (αγωγός τροφοδοσίας φυσικού 

αερίου) και 2.8 (ηλεκτρική γραμμή διασυνδέσεως 400 kV). 

Μ-ΕΔΦ-3Β. Συλλογή του επιφανειακού εδάφους και αποκατάσταση 

Ο φορέας του έργου θα εξασφαλίσει ότι το έδαφος σε βάθος μέχρι 0,50 μ. περίπου. από την 

επιφάνεια  θα διασωθεί, θα διαχωριστεί από το υπόλοιπο έδαφος και θα επανατοποθετηθεί 

στην κορυφή των διαταραγμένων περιοχών όπου ο αγωγός επιχώνεται. 

Σε περίπτωση που, οι εκσκαφές λάβουν χώρα σε ρυπασμένο έδαφος (γεγονός όχι πιθανό, βάσει 

των στοιχείων που υπάρχουν), τότε οι ακόλουθες ενέργειες πρέπει να γίνουν για την 

αποκατάσταση: 

• Υλοποίηση δειγματοληψίας 

• Χρήση ατομικών μέσων προστασίας 

• Προσωρινή αποθήκευση του ρυπασμένου εδάφους σε ειδικό χώρο, χωρίς να ενέχεται 

κίνδυνος διασποράς 

• Το όρυγμα θα καλύπτεται από χαμηλής διαπερατότητας υλικά (πχ. άργιλος), ώστε να μη 

δημιουργηθεί κάποια προτιμητέα από το νερό δίοδος 
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6.3.4 Επίπτωση ΕΔΦ -4: Εναπόθεση σκόνης που παράγεται από τα εργοτάξια  

Η σκόνη που παράγεται κατά την κατασκευή μπορεί να εναποτεθεί σε παρακείμενη αγροτική 

γη που είναι φυτεμένη με σοδειές, με αποτέλεσμα την προσωρινή μείωση της 

παραγωγικότητας.  

Μ-ΕΔΦ-4Α. Σχέδιο πρόληψης και περιορισμού της διαφεύγουσας σκόνης κατά τη κατασκευή 

Ο φορέας του έργου θα αναπτύξει ένα σχέδιο πρόληψης και περιορισμού της διαφυγούσας 

σκόνης από την κατασκευή πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων της κατασκευής. Το 

σχέδιο αυτό θα κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους φορείς σε συνεννόηση με τον Δήμο 

Κιλελέρ  και θα ενσωματωθεί σε όλες τις συμβάσεις εργασιών κατασκευής. Το σχέδιο θα 

τονίζει τα βήματα που πρέπει να γίνουν ώστε να μειωθεί η διαφεύγουσα σκόνη που παράγεται 

από τις δραστηριότητες της κατασκευής.  

Ενδεικτικά το σχέδιο θα περιλαμβάνει: 

• Περιγραφή κάθε λειτουργίας που μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την παραγωγή 

διαφεύγουσας σκόνης. 

• Αναγνώριση όλων των πηγών της διαφεύγουσας σκόνης, π.χ. σωροί αποθέσεων, 

κυκλοφορία οχημάτων. 

• Περιγραφή των μέτρων ελέγχου που πρέπει να εφαρμοστούν σε κάθε πηγή εκπομπής 

σκόνης που αναγνωρίστηκε παραπάνω. Θα εφαρμόζονται οι καλύτερες δυνατές τεχνικές 

για τον έλεγχο της διαφεύγουσας σκόνης. 

• Καθορισμός χρήσης μέσων μείωσης της παραγόμενης σκόνης όπως: 

-  Χρήση σκούπας οδοστρώματος σε όλα τα μέρη της κατασκευής. 

 - Συχνή ρίψη νερού ή σταθεροποίηση της εκσκαφής, των αποθέσεων, της πρόσβασης 

των δρόμων, των σωρών  αποθήκευσης και άλλων πηγών της διαφυγούσας σκόνης. 

-  Τοποθέτηση προσωρινών καλυμμάτων στους σωρούς αποθήκευσης όταν αυτοί δε 

χρησιμοποιούνται. 

 - Διαβροχή του εδάφους πριν από το σκάψιμο, ιδίως κατά τη ξηρή περίοδο καθώς και 

όλων των επιφανειών που μπορούν να υποστούν αιολική διάβρωση. 

-  Χρήση υδροφόρων ή υψηλής ικανότητας μάνικας στις λειτουργίες φιλτραρίσματος του 

εδάφους. 

- Ελαχιστοποίηση του ύψους πτώσης του υλικού μέσω των μηχανημάτων 

φιλτραρίσματος. 

• Έλεγχος των ταχυτήτων των αυτοκινήτων. Η κίνηση των αυτοκινήτων στους 

χωματόδρομους θα πρέπει να γίνεται με αυστηρό όριο ταχύτητας περίπου 30 χλμ/ώρα. 

• Έλεγχος των εξατμίσεων οι οποίες δεν θα πρέπει να έχουν κλίση προς το έδαφος. 

• Αποκατάσταση όλων των μη αγροτικών εκτάσεων από τις οποίες έχει γίνει εκκαθάριση 

της βλάστησης μέσα σε διάστημα 6 μηνών από την ολοκλήρωση της κατασκευής.  
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Για την καταστολή της σκόνης ο φορέας του έργου θα χρησιμοποιήσει τοπικές εγκεκριμένες 

πηγές νερού.  

Κατά την κατασκευή θα τηρούνται τα προβλεπόμενα και τα μέτρα τα οποία περιγράφονται για 

τις εργασίες κατασκευής στις παραγράφους 2.6 (σταθμός), 2.7 (αγωγός τροφοδοσίας φυσικού 

αερίου) και 2.8 (ηλεκτρική γραμμή διασυνδέσεως 400 kV). 

6.4 Γεωλογία (ΓΕΩ) 

6.4.1 Επίπτωση ΓΕΩ-1: Επιδείνωση  υφιστάμενων γεωλογικών συνθηκών 

Επιδείνωση των υφιστάμενων γεωλογικών συνθηκών και/ή διαρροές τοξικών και άλλων 

επιβλαβών ουσιών στο περιβάλλον. Οι δραστηριότητες της κατασκευής μπορεί να 

επιδεινώσουν προσωρινά τις υφιστάμενες γεωλογικές συνθήκες.  

M ΓΕΩ-1Α. Έλεγχος της διάβρωσης  

Για να ελαχιστοποιηθεί η ιζηματοποίηση, ο φορέας του έργου θα εφαρμόσει μέτρα ελέγχου 

της διάβρωσης κατά την κατασκευή.  

Για τις περιοχές αυτές εφαρμόζονται σχεδιαστικές λύσεις για τον περιορισμό του 

προβλήματος. Τέτοιες λύσεις είναι τα διαφράγματα αντιδιαβρωτικής προστασίας ορύγματος 

σωληναγωγών από σάκους τσιμέντου – άμμου (ditch breakers with cement – sand bags), η 

αντιδιαβρωτική προστασία με αναχώματα εκτροπής (diversion berms) και η προστασία 

πρανών με συρματόπλεκτα κιβώτια (gabions)  

Μ-ΓΕΩ-1Β. Αναγόμωση, συμπίεση και κλιμάκωση  

Μετά την κατασκευή των χερσαίων αγωγών η περιοχή δικαιώματος διέλευσης (ROW) θα 

αναγομωθεί και θα συμπιεσθεί κατάλληλα, όπως καθορίζεται από τις πρότυπες πρακτικές 

κατασκευής, ώστε να αποφευχθούν προτιμητέα μονοπάτια ροής, διάβρωση ή ιζηματοποίηση. 

Μ-ΓΕΩΛ-1Γ. Γεωτεχνικές μελέτες 

Πριν από τον οριστικό σχεδιασμό και την κατασκευή των αγωγών θα έχει ολοκληρωθεί η 

λεπτομερής τελική γεωτεχνική μελέτη και η μελέτη σεισμικότητας της συγκεκριμένης 

περιοχής 

6.4.2 Επίπτωση ΓΕΩ-2:  Βλάβη στον εξοπλισμό από γεωλογικό γεγονός 

Σοβαρή βλάβη στον εξοπλισμό του έργου σαν άμεση επίπτωση ενός γεωλογικού γεγονότος, 

προκαλώντας διαρροή επιβλαβών ουσιών στο περιβάλλον με δυσμενείς επιδράσεις στον 

άνθρωπο ή τα οικοδομήματα. 

Δημιουργία ρήγματος (μετατόπιση εδάφους) κατά μήκος τεκτονικών γραμμών, δονήσεις του 

εδάφους ή καταστροφή του εδάφους λόγω σεισμού μπορεί να βλάψουν τους αγωγούς ή άλλα 

εξαρτήματα του έργου. 

Καταστροφή ενός αγωγού από κατολίσθηση, λασποπλημμύρα, πλευρική διάνοιξη, καθίζηση, 

υγροποίηση, ή κατάρρευση, σαν αποτέλεσμα τοποθέτησης του έργου σε έδαφος που δεν είναι 

γεωλογικά σταθερό 

Μ-ΓΕΩ-2Α. Γεωτεχνικές μελέτες 

(βλέπε προηγούμενη παράγραφο) 
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Μ-ΓΕΩ-2Β. Αποφυγή 

Η τελική όδευση του αγωγού θα σχεδιασθεί έτσι ώστε να αποφύγει να διασχίσει γνωστά ενεργά 

σεισμογενή ρήγματα, όπου αυτό είναι δυνατό. Σε περίπτωση που απαιτηθεί η διασταύρωση με 

ενεργό ρήγμα αυτή θα γίνει κάθετα προς το ρήγμα. 

Μ-ΓΕΩ-2Γ. Σχεδιασμός και διαδικασίες λειτουργίας 

Κατά τον τελικό στάδιο σχεδιασμό, θα εφαρμοσθεί ο κατάλληλος σεισμικός σχεδιασμός του 

αγωγού και θα γίνει αξιολόγηση των απαιτήσεων για μεγαλύτερη τάφρο, τεχνική επίχωση, 

παχύτερο τοίχωμα σωλήνα, τηλεμετρικό έλεγχο κλπ..  

6.5 Τοπίο  

6.5.1 ΤΟΠ-1 :Επιπτώσεις στο Τοπίο 

Αισθητική αλλοίωση του τοπίου από εγκατάσταση ενός βιομηχανικού έργου μεγάλης 

κλίμακας  

Μ-ΤΟΠ-1Α Πολεοδομική και Αρχιτεκτονική μελέτη 

Σύνταξη αρχιτεκτονικής μελέτης για τον ΘΗΣ Χάλκης, σύμφωνα με τα πρότυπα τρισδιάστατα 

σχέδια τα οποία παρατίθενται σε αυτή την ΜΠΕ, προκειμένου η θέαση του σταθμού να 

ανταποκρίνεται από Νότια και Ανατολικά να αποτελεί ένα νέο ορόσημο βιομηχανικής 

αρχιτεκτονικής. 

6.6 Υδατικοί πόροι 

6.6.1 ΥΔΠ-1 : Επιπτώσεις στα ΥΥΣ Λάρισας-Κάρλας και Ταουσάνης-Καλού Νερού 

Εξετάζονται οι πιθανές επιπτώσεις από την άντληση περίπου έως 10.000. κυβικών μέτρων 

νερού ετησίως από την Γεώτρηση του σταθμού στα ΥΥΣ Λάρισας-Κάρλας και Ταουσάνης-

Καλού Νερού. 

Μ-ΥΔΠ-1Α: Ανακύκλωση των εξυδατώσεων του ατμολέβητα προς τις άλλες χρήσεις  

Για τη μείωση της χρήσης νερού και του όγκου των απορριπτόμενων υγρών αποβλήτων, 

εφαρμόζεται η ΒΔΤ 13 η οποία συνίσταται στη χρήση της τεχνικής ανακυκλώσεως του νερού. 

Η εκροή των εξυδατώσεων του ατμολέβητα των 10,5 m3/h η οποία είναι ήδη χαμηλής 

αλατότητας , μπορεί να καλύψει τις λοιπές ανάγκες υδρεύσεως του σταθμού όπως είναι οι 

πλύσεις του συμπιεστή του αεριοστροβίλου, οι πλύσεις του σταθμού και λοιπές αστικές 

χρήσεις. Με την ανακύκλωση αυτή μπορεί να επέλθει αντίστοιχη οικονομία νερού της τάξεως 

των 10 m3/h.  

Επίσης η εξερχόμενη εκροή της μονάδας απιονισμού προς το ρέμα Σκουμπανασιώτη, παροχής 

περί τα 7,0 m3/h, είναι ποιότητας αρδευτικού νερού με αλατότητα κάτω των 1500 μS/cm και 

επομένως θα πρέπει να γίνουν συνεννοήσεις με τις αγροτικές ενώσεις ή τους παρακείμενους 

αγρότες ατομικά δια την δημιουργία κατάλληλης υποδομής για την διοχέτευση της εκροής του 

Πύργου Ψύξεως προς τους ενδιαφερόμενους γεωργούς. 

Εν δυνάμει στόχος της ανακυκλώσεως είναι η επίτευξη οικονομίας νερού της τάξεως του 40%  

κυρίως από νερά πλύσεως πτερυγίων αεροσυμπιεστή και λοιπών πλύσεων. 
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6.6.2 ΥΔΠ-2 : Επιπτώσεις από την βελτιστοποίηση της χρήσεως του νερού 

Εξετάζεται η δυνατότητα μειώσεως των ωριαίων απαιτήσεων σε νερό στον ΘΗΣ Χάλκης μέσω 

της βελτιστοποιήσεως όλων των χρήσεων νερού με ανακύκλωση και ενδιάμεση επεξεργασία. 

Μ-ΥΔΠ-2Α : Μελέτη βελτιστοποιήσεως των χρήσεων νερού υπό μερικό φορτίο λειτουργίας 

Πολλές ώρες ετησίως ο ΘΗΣ Χάλκης αναμένεται να λειτουργεί υπό μερικό φορτίο παράγοντας 

ηλεκτρική ενέργεια και προσφέροντας βοηθητικές υπηρεσίες για την σταθεροποίηση τάσεως 

και συχνότητας του συστήματος. Υπ’ αυτές τις συνθήκες η παροχή νερού σε όλες τις χρήσεις 

θα πρέπει να προσαρμόζεται τόσο στο μερικό φορτίο του σταθμού, όσο και τις μετεωρολογικές 

συνθήκες, κυρίως εξωτερική θερμοκρασία και υγρασία της ατμόσφαιρας. Με την συνεχή 

παρακολούθηση και βελτιστοποίηση είναι δυνατόν να επέλθει μία σημαντική οικονομία νερού 

στον ατμολέβητα σε συνθήκες μερικού φορτίου.  

6.6.3 ΥΔΠ-3 : Επιπτώσεις από την από τις υδατικές εκροές του σταθμού 

Εξετάζονται οι επιπτώσεις από την διάθεση της εκροής της μονάδας απιονισμού στο ρέμα 

Κουσμπανασιώτικο. Σημειώνεται ότι στον ΘΗΣ Χάλκης θα εφαρμόζεται η ΒΔΤ 14 η οποία 

συνίσταται στον διαχωρισμό των ροών υγρών αποβλήτων και στη χωριστή επεξεργασία τους, 

ανάλογα με την περιεκτικότητά τους σε ρύπους. Εν προκειμένω θα γίνεται διαχωρισμός των 

υγρών αποβλήτων τα οποία έχουν ρυπανθεί με ελαιώδεις προσμίξεις συμπεριλαμβανομένων 

και των ομβρίων τα οποία θα οδηγούνται σε χωριστή επεξεργασία πριν τελικώς οδηγηθούν 

μαζί με τα λοιπά απόβλητα προς τον υδατικό αποδέκτη (ρέμα  Κουσμπανασιώτικο). Η 

επεξεργασία του νερού θα γίνεται κατ’ αναλογία της ΒΔΤ 15 και θα διασφαλίζει ότι τα υγρά 

απόβλητα του σταθμού θα ικανοποιούν την απόφαση με Αριθμ. οικ.145116, ΦΕΚ 254Β της 

8ης Μαρτίου 2011 με τίτλο  «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την 

επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» 

Μ-ΥΔΠ-3Α : Παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών νερών της περιοχής 

Δια τον έλεγχο των επιπτώσεων της εκροής των υγρών αποβλήτων προς το ρέμα 

Κουσμπανασιώτικο, θα αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα παρακολουθήσεως της ποιότητας των 

επιφανειακών νερών του αποδέκτη  η οποία περιλαμβάνει τόσο την χημική ανάλυση όσο και 

ανάλυση βιολογικών δεικτών (π.χ. Βίδρα), Δείγματα θα λαμβάνοντα τουλάχιστον κάθε 

εξάμηνο (π.χ Μάρτιος και Οκτώβριος) στο ρέμα Κουσμπανασιώτικο. Επίσης η χημική 

ανάλυση του νερού εκροής του απιονισμού και των πλύσεων πτερυγίων αεροσυμπιστή θα 

γίνεται τουλάχιστον σε μηνιαία βάση. 

6.6.4 ΥΔΠ-4: Υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων κατά τη κατασκευή ή συντήρηση 

Προσωρινή υποβάθμιση της ποιότητας του επιφανειακού νερού ή του νερού του εδάφους λόγω 

τυχαίας διαρροής υγρών κατά την χερσαία κατασκευή.  Τυχαίες διαρροές υγρών της οριζόντιας 

διάτρησης κατά την κατασκευή, μπορεί να υποβαθμίσουν βραχυπρόθεσμα την ποιότητα του 

επιφανειακού νερού ή του νερού του εδάφους. Διαρροές πετρελαίου ή άλλων ρυπαντών κατά 

την δραστηριότητα της χερσαίας κατασκευής μπορεί να υποβαθμίσουν προσωρινά την 

ποιότητα των επιφανειακών υδάτων.  
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M-ΥΔΠ-4Α.  Σχέδιο αντιμετώπισης διαρροών κοντά στους δρόμους απορροής των επιφανειακών υδάτων.  

Ο φορέας του έργου θα ετοιμάσει ένα σχέδιο αντιμετώπισης διαρροών για την προστασία των 

επιφανειακών υδάτων στην περιοχή διασταυρώσεων με χείμαρρους. Το σχέδιο θα 

προσδιορίζει ειδικά μέτρα για την αποφυγή, την συλλογή και την αποκατάσταση διαρροών οι 

οποίες ενδέχεται να εισβάλουν στους δρόμους απορροής των επιφανειακών υδάτων.  

Κατά τη φάση της κατασκευής το νερό της βροχής και το διεισδύον υπόγειο νερό θα τείνουν 

να συγκεντρωθούν στο σκάμμα καθόσον χρόνο αυτό θα είναι ανοικτό. Πριν την τοποθέτηση 

του αγωγού όμως, το συγκεντρωμένο νερό θα πρέπει να απομακρυνθεί προκειμένου να 

διασφαλισθεί η ασφαλής έδραση του αγωγού. Για να περιορίσει τις ποσότητες νερού οι οποίες 

είναι πιθανό να συγκεντρωθούν, ο ανάδοχος προτίθεται να κατασκευάσει όπου είναι 

απαραίτητο συστήματα αποστράγγισης. 

Αν παρόλα αυτά απαιτηθούν αντλήσεις νερού από το σκάμμα, η διάθεσή του θα γίνει σύμφωνα 

με το σχεδιασμό του έργου στο υπάρχον υδρογραφικό δίκτυο ή στις παρακείμενες περιοχές, 

έτσι ώστε να μην προκληθούν περιβαλλοντικές επιπτώσεις, στις γύρω περιοχές. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στα λήψη προληπτικών μέτρων για την αποφυγή διαρροής υγρών 

διάτρησης κατά τη διαδικασία της ΚΟΔ (Κατευθυνόμενη Οριζόντια Διάτρηση).  

Συγκεκριμένα: 

• Αποθήκευση των υγρών διάτρησης σε δοχεία που θα βρίσκονται σε προκαθορισμένο και 

προστατευμένο χώρο του εργοταξίου 

• Συλλογή του μπετονίτη για περαιτέρω διάθεση σε εγκεκριμένο φορέα 

• Ειδική εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού στην διαχείριση των υλικών της ΚΟΔ 

• Στο πλαίσιο του σχεδίου Υγιεινής και Ασφάλειας που θα αναπτύξει ο ανάδοχος της 

χερσαίας κατασκευής θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη αναφορά σε σχέση με τη διαχείριση 

των υλικών της ΚΟΔ 

6.6.5 ΥΔΠ-5: Χρήση υδάτινων πόρων και απόρριψη νερού κατά την υδραυλική δοκιμή 

Δια την πραγματοποίηση της υδραυλικής δοκιμής του αγωγού φυσικού αερίου απαιτείται 

ποσότητα νερού της τάξεως των 200 m3 πριν την έναρξη λειτουργίας του έργου. Η απόρριψη 

του νερού της υδραυλικής δοκιμής μπορεί να υποβαθμίσει προσωρινά τη ποιότητα των 

φυσικών αποδεκτών.  

Μ-ΥΔΠ-5Α : Αποφυγή απορρίψεως νερού υδραυλικής δοκιμής του αγωγού φυσικού αερίου 

Μετά την ολοκλήρωση της υδραυλικής δοκιμής του αγωγού φυσικού αερίου θα πρέπει να 

εξεταστεί η ποιότητα του νερού το οποίο παραμένει μέσα στο σωληναγωγό δια την 

ἀνακλύκλωση αὐτού μετά ἀπό ἐπεξεργασία προς την δεξαμενή βιομηχανικού νερού. Εφ’ όσον 

το νερό θα χρειαστεί επεξεργασία προς απομάκρυνση ελαιωδών υγρών της συγκολλήσεως, το 

νερό θα οδηγηθεί στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας ελαιωδών υγρών αποβλήτων πριν την 

τελική διάθεση προς τον αποδέκτη. 
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6.7 Χλωρίδα - Οικότοποι 

6.7.1 Επίπτωση ΧΛΟ-2: Προσωρινές ή μόνιμες επιπτώσεις στη σπάνια χερσαία χλωρίδα από 

την κατασκευή 

Η απομάκρυνση της βλάστησης ανώτερης επιφάνειας κατά την κατασκευή του χερσαίου 

αγωγού φυσικού αερίου μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια φυτών.  

Οι δραστηριότητες της κατασκευής που σχετίζονται με την εγκατάσταση των αγωγών στις 

περιοχές του έργου μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό ή θάνατο μικρών θηλαστικών, 

ερπετών και άλλων λιγότερο ευκίνητων ειδών. Το γεγονός αυτό μπορεί να σχετίζεται επίσης 

με την αυξημένη ανθρώπινη δραστηριότητα, ιδιαίτερα σε σχέση και με τις συγκρούσεις ζώων-

οχημάτων.  

Μ-ΧΛΟ-2Α : Τελική αποτύπωση εργοταξιακών χώρων σταθμού και σωληναγωγού φυσικού αερίου 

Για την αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων σε σπάνια χερσαία χλωρίδα και ορνιοθοπανίδα και 

πριν την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου, η ζώνη διελεύσεως θα ερευνηθεί ως προς 

την ύπαρξη τέτοιων σπανίων φυτών και φωλεών προστατευόμενων πτηνών και εφ’ όσον 

εντοπιστούν τέτοια είδη, θα ληφθούν μέτρα για την προστασία τους τα οποία περιλαμβάνουν 

την μεταφύτευση σπανίων φυτών ή την αποφυγή κατασκευών σε περίοδο αναπαραγωγής και 

επωάσεως των πτηνών 

6.8 Πανίδα 

Επίπτωση ΠΝΔ-2: Θνησιμότητα χερσαίας άγριας ζωής λόγω των κατασκευών 

Μόνιμη επίπτωση η θνησιμότητα της άγριας ζωής. 

Οι δραστηριότητες της κατασκευής που σχετίζονται με την εγκατάσταση των αγωγών στις 

περιοχές του έργου μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό ή θάνατο μικρών θηλαστικών, 

ερπετών και άλλων λιγότερο ευκίνητων ειδών. Το γεγονός αυτό μπορεί να σχετίζεται επίσης 

με την αυξημένη ανθρώπινη δραστηριότητα, ιδιαίτερα σε σχέση και με τις συγκρούσεις ζώων-

οχημάτων.  

Βλέπε Μ-ΧΛΟ-2Α 

6.9 Χρήσεις γης 

6.9.1 Επίπτωση XΡΓ-1: Αλλαγές στις υπάρχουσες χρήσεις γης 

Η πραγματοποίηση του έργου μπορεί να αλλάξει τις υφιστάμενες χρήσεις γης. Π.χ. στη θέση 

εγκατάστασης του σταθμού Μ/Ρ διασύνδεσης με τον ΔΕΣΦΑ, η χρήση του γηπέδου του 

σταθμού θα μετατραπεί από αγροτική σε βιομηχανική.  

M-ΧΡΓ-1Α. Αποζημίωση για προσωρινή ή μόνιμη απώλεια της αγροτικής γης, την απώλεια της σοδειάς 

και τη μελλοντική απώλεια της παραγωγής και άλλες αρνητικές συνέπειες  

Βλέπε M-ΕΔΦ-1Α 
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6.10 Κοινωνικό- Οικονομικό Περιβάλλον 

6.10.1 ΚΟΠ-1: Επιπτώσεις στην τοπική οικονομία και απασχόληση  

Η κατασκευή και λειτουργία του έργου θα δημιουργήσει νέες άμεσες και έμμεσες θέσεις 

εργασίας στον τοπικό πληθυσμό.  

M-ΚΟΠ-1Α. Μεγιστοποίηση της άμεσης τοπικής απασχόλησης στο έργο 

Ο φορέας του έργου θα συμπεριλάβει, μεταξύ άλλων, στα τεύχη διαγωνισμού του έργου, τα 

ακόλουθα: 

• Απασχόληση όσο το δυνατόν περισσότερου τοπικού εργατικού δυναμικού, ώστε να 

αυξηθεί το εισόδημα της τοπικής κοινωνίας και οι εργασιακές δεξιότητές του 

Ενημέρωση των τοπικών αρχών και δημοσίευση στα τοπικά μέσα ενημέρωσης όλων των 

επαγγελματικών ευκαιριών για υπεργολαβίες και προμήθειες σχετικά με το έργο 

M-ΚΟΠ-1Β. Απορρόφηση τοπικού εργατικού δυναμικού στη λειτουργία του σταθμού 

Ο φορέας του έργου θα λάβει μέτρα ώστε η μεγάλη πλειοψηφία εργαζομένων στον σταθμό να 

προέρχεται από το τοπικό επίπεδο. Προς αυτή την κατεύθυνση ο αιτών θα διοργανώσει εκτενή 

προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης, διαρκείας άνω των τριών μηνών επί των εργασιών 

του σταθμού, για τους υποψήφιους εργαζόμενους που θα επιλεγούν. 

6.10.2 ΚΟΠ-3: Επιπτώσεις στην ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων 

Κατά την κατασκευή του έργου μπορεί να υπάρξουν ατυχήματα στους εργαζόμενους στο έργο 

με συνέπεια τον τραυματισμό τους  

M-ΚΟΠ-3Α. Εκπαίδευση εργατικού δυναμικού στη νομοθεσία και τους κανόνες ΠΥ&Α 

Οι ανάδοχοι των εργολαβιών κατασκευής του έργου θα εγγυηθούν τη διεκπεραίωση του έργου 

σύμφωνα με τη νομοθεσία περί υγιεινής και ασφαλείας, τα ισχύοντα πρότυπα και τους κώδικες 

σχεδιασμού. Ο ανάδοχος θα προσφέρει εκπαίδευση Περιβάλλοντος, Υγιεινής και Ασφάλειας 

(ΠΥ&Α) και θα απαιτεί συγκεκριμένα προσόντα από τους οδηγούς και τους χειριστές 

εξοπλισμού. Θα τεθούν συγκεκριμένοι στόχοι για την ελαχιστοποίηση των ποσοστών 

ατυχημάτων και την μη-ύπαρξη τραυματισμών. 

M-ΚΟΠ-3Β. Σχέδιο Υγιεινής και Ασφάλειας 

Οι ανάδοχοι θα είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του Σχεδίου Υγιεινής και 

Ασφαλείας ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα με την ασφάλεια των 

εργαζομένων ή του κοινού. Το σχέδιο Υγιεινής και Ασφαλείας θα σχεδιασθεί σε συνεργασία 

με τους τοπικές υπηρεσίες Υγείας, την Αστυνομία και τον Δήμο. Ο φορέας του έργου θα 

ελέγχει τακτικά την αποτελεσματικότητα του Σχεδίου Υγιεινής και Ασφαλείας των αναδόχων.  

M-ΚΟΠ-3Γ. Σχέδιο αντιμετώπισης ατυχημάτων ή/και τραυματισμών 

Κατά την κατασκευή θα υπάρχει πλήρης κάλυψη των εργαζομένων με ιατρικές υπηρεσίες 

πρώτων βοηθειών από τον ιατρό του έργου. Θα υπάρχει χώρος ιατρείου στο χώρο των 

εργοταξίων. Ασθενοφόρο όχημα θα βρίσκεται σε εφεδρεία για την αντιμετώπιση περιστατικών 

στην ξηρά. 

Σε περίπτωση βαρύτερων περιστατικών, οι τυχόν τραυματίες ή ασθενείς θα διακομίζονται 

αμέσως στο Νοσοκομείο της Λάρισας.   
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6.11 Πολιτιστική κληρονομιά 

6.11.1 Επίπτωση ΠΟΚ-1: Επιπτώσεις σε πιθανούς χερσαίους ιστορικούς και αρχαιολογικούς 

χώρους 

Το έργο μπορεί να παραβιάσει πολιτιστικούς πόρους ή να προκαλέσει μια δυσμενή αλλαγή 

στη σημαντικότητα ενός ιστορικού ή αρχαιολογικού πόρου στις χερσαίες περιοχές του έργου.  

Ενδεχόμενες επιπτώσεις σε γνωστούς και άγνωστους αρχαιολογικούς χώρους μπορεί  να 

σημειωθούν κατά τη φάση της κατασκευής  λόγω των εκχωματώσεων κατά μήκος της όδευσης 

του χερσαίου τμήματος των αγωγών Σημειώνεται ότι η χερσαία περιοχή δεν εμπίπτει σε 

κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους.  

M-ΠΟΚ-1Α. Λεπτομερής αυτοψία πριν την κατασκευή  

Πριν την έναρξη κατασκευής του έργου, θα πραγματοποιηθεί νέα λεπτομερής αυτοψία στο 

γήπεδο του σταθμού και κατά μήκος της χερσαίας όδευσης του αγωγού από κλιμάκιο της 

Αρχαιολογικής Υπηρεσίας ΙΘ’ ΕΠΚΑ με έξοδα του φορέα του έργου 

Σε περίπτωση επισήμανσης αρχαιοτήτων οι εργασίες δεν θα ξεκινήσουν και θα συμφωνηθεί 

με την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία σχέδιο προστασίας, ανασκαφής, συντήρησης, μελέτης 

των ευρημάτων που μπορεί να περιλαμβάνει και την αλλαγή της όδευσης του αγωγού στην 

περιοχή των ευρημάτων.  

M-ΠΟΚ-1Β. Εποπτεία κατά την εκτέλεση των έργων εγκατάστασης του αγωγού. 

Όλες οι εργασίες εκσκαφής στο χερσαίο τμήμα του αγωγού θα πραγματοποιηθούν με την 

παρουσία και εποπτεία εντεταλμένου υπαλλήλου της ΙΘ’ Εφορείας Προϊστορικών και 

Κλασσικών Αρχαιοτήτων. 

M-ΠΟΚ-1Γ. Διακοπή εργασιών σε περίπτωση αποκάλυψης αρχαιοτήτων ή άλλων πολιτιστικών πόρων 

Σε περίπτωση αποκάλυψης αρχαιοτήτων ή άλλων πολιτιστικών πόρων οι εργασίες θα 

διακοπούν αμέσως και ο φορέας του έργου προτίθεται να αναλάβει το κόστος της σωστικής 

ανασκαφής, της συντήρησης, της μελέτης και της δημοσίευσης των ευρημάτων, όπως 

προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία. 

6.12 Ακουστικό Περιβάλλον 

6.12.1 Επίπτωση ΘΟΡ-1: Θόρυβος και δονήσεις κατά την κατασκευή του αγωγού 

Η προετοιμασία του χώρου, η εγκατάσταση του αγωγού και η κατασκευή των υπέργειων 

εγκαταστάσεων μπορεί να προξενήσει δονήσεις ή να αυξήσει προσωρινά τα επίπεδα θορύβου 

για ευαίσθητους δέκτες, όπως είναι τα σχολεία, τα νοσοκομεία, οι εκκλησίες και οι κατοικίες. 

Τα επίπεδα θορύβου μπορεί να υπερβούν τους συνήθεις θορύβους επαρχίας ή/και πόλης. 

M-ΘΟΡ-1Α. Μέτρα μείωσης του θορύβου της κατασκευής.  

Ο φορέας του έργου θα παρακολουθεί τα επίπεδα θορύβου ώστε να συμμορφώνονται με τη 

σχετική νομοθεσία και τον πίνακα 4.9. Εκεί όπου υπάρχει πιθανότητα υπέρβασης των 

προτεινόμενων επιπέδων θορύβου θα λάβει συγκεκριμένα μέτρα περιορισμού της στάθμης του 

θορύβου όπως:  

• Εγκλεισμός των μονάδων ισχύος 

• Εφαρμογή φραγμάτων θορύβου 
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• Εγκλεισμός των αντλιών λάσπης 

• Εγκλεισμός των γεννητριών 

• Μερικός εγκλεισμός του αναδευτήρα λάσπης 

• Μόνωση των διαμερισμάτων μηχανών 

• Τροποποίηση των εφεδρικών συναγερμών 

• Προσανατολισμός των δοχείων φόρτωσης 

• Περιορισμός της χρήσης κινητού εξοπλισμού 

• Εγκλεισμός των μηχανών φωτισμού 

• Προσωρινή χρήση δεμάτων άχυρου σαν εμπόδια θορύβου 

• Τοποθέτηση σιγαστήρων στις μηχανές όπου αυτό είναι δυνατό 

• Ανώτατο όριο ταχύτητας των μεταφορικών οχημάτων και των οχημάτων διακίνησης του 

προσωπικού του εργοταξίου κατά μήκος της ζώνης του έργου 

• Τοποθέτηση ειδικής προειδοποιητικής σήμανσης 

Σε περίπτωση που υπάρχουν υπερβάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και των προτεινόμενων 

ορίων σε ότι αφορά τα επίπεδα του παραγόμενου θορύβου, θα λαμβάνονται επιπρόσθετα μέτρα 

για τον περιορισμό της στάθμης στα επιτρεπόμενα επίπεδα. 

Μ-ΘΟΡ-1Β. Τοποθεσία εξοπλισμού.  

Ο φορέας του έργου θα τοποθετήσει τον στάσιμο εξοπλισμό, όπως συμπιεστές και μηχανές 

συγκόλλησης, μακριά από τους ευαίσθητους δέκτες θορύβου, όσο αυτό είναι εφικτό. 

Μ-ΘΟΡ-1Γ. Περιορισμός των δραστηριοτήτων βαρέως εξοπλισμού κοντά σε κατοικίες.  

Η δραστηριότητα βαρέως εξοπλισμού κοντά σε κατοικίες θα περιοριστεί στη συντομότερη 

δυνατή περίοδο που απαιτείται για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του αγωγού 

Μ-ΘΟΡ-1Δ. Δημιουργία τηλεφωνικής γραμμής παραπόνων κοινού.  

Θα δημιουργηθεί ένας τηλεφωνικός αριθμός για το κοινό στον οποίο θα μπορεί να καλεί όποιος 

έχει κάποιο παράπονο για το θόρυβο.  

Όποτε λαμβάνεται ένα παράπονο, θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία 

1. Θα μετρώνται τα επίπεδα θορύβου στην πηγή και στον δέκτη παρουσία του δέκτη (εφ’ 

όσον αυτός το επιθυμεί) 

2. Εφ’ όσον υπάρχει υπέρβαση σε οποιοδήποτε από τα δύο σημεία θα εφαρμόζονται άμεσα 

πρόσθετα μέτρα περιορισμού του θορύβου και θα γίνεται νέα μέτρηση (πάλι παρουσία 

του δέκτη) ώστε να βεβαιώνεται ότι τα νέα επίπεδα βρίσκονται μέσα στα επιτρεπόμενα 

όρια  

Μ-ΘΟΡ-1Ε. Ανάρτηση σήμανσης.  

Ο φορέας του έργου θα αναρτήσει σήμανση κατά μήκος του ROW της κατασκευής με το κατά 

προσέγγιση πρόγραμμα εργασιών και με πληροφορίες επικοινωνίας. 
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6.13 Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον  

6.13.1 Επίπτωση ΑΤΠ-1: Αύξηση αερίων εκπομπών από τις κατασκευαστικές εργασίες 

Αυξήσεις των αερίων εκπομπών (κυρίως οξειδίων του αζώτου και πτητικών 

υδρογονανθράκων) από τις κατασκευαστικές δραστηριότητες σε περιοχές γύρω από τα 

εργοτάξια.  

Προσωρινές συνέπειες στην ποιότητα του αέρα που προκαλούνται από τις εκπομπές αέριων 

ρύπων από τις δραστηριότητες της κατασκευής. Οι εκπεμπόμενη ρύποι μπορεί να 

προκαλέσουν προσωρινές αυξήσεις στις συγκεντρώσεις των αέριων ρύπων στην ατμόσφαιρα.  

M-ΑΤΠ-1Α.  Πρότυπα εξοπλισμού για την χερσαία κατασκευή 

Τα μηχανήματα των χερσαίων κατασκευών θα διαθέτουν μηχανές οι οποίες έχουν υποστεί 

τακτική συντήρηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κατασκευαστών και θα διαθέτουν 

μετρήσεις καυσαερίων σχετικά με τις εκπομπές αερίων ρύπων CO, HC, NOx, κλπ. Για τα νέα 

μηχανήματα οι μετρήσεις των καυσαερίων δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα όρια της έγκρισης 

τύπου κάθε μηχανήματος όπως αυτά καθορίζονται από την υπουργική απόφαση Αριθμ. 

Δ13/0/121 «Μέτρα κατά της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων προερχόμενων από 

κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα σε 

συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 97/68/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 

2001/63/ΕΚ, 2002/88/ΕΚ και 2004/26/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Αυγούστου 2001, της 9ης  

M-ΑΤΠ-1Β. Σχέδιο ελέγχου και περιορισμού των εκπομπών κατά τη κατασκευή 

Ο φορέας του έργου θα προετοιμάσει ένα σχέδιο ελέγχου και περιορισμού των εκπομπών της 

κατασκευής το οποίο θα ενσωματωθεί, σαν όρος, σε όλες τις συμβάσεις ανάθεσης των 

εργασιών  κατασκευής. Το σχέδιο θα περιγράφει αναλυτικά όλα τα μέτρα περιορισμού και 

ελέγχου εκπομπών της κατασκευής σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα. Κατ’ ελάχιστο, το σχέδιο 

θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα επιπλέον ειδικά μέτρα: 

• Εξασφάλιση ότι ο εξοπλισμός της κατασκευής είναι κατάλληλα ρυθμισμένος και 

συντηρημένος και κλειστός όταν δε χρησιμοποιείται. 

• Απαγόρευση αλλοίωσης των τεχνικών χαρακτηριστικών της μηχανής ώστε να αυξηθεί η 

ιπποδύναμη 

• Τοποθέτηση των μηχανών, κινητήρων και εξοπλισμού όσο το δυνατό πιο μακριά από 

κατοικημένες περιοχές και τουλάχιστον 100 μ. από ευαίσθητους δέκτες, όπως είναι τα 

σχολεία, τα νοσοκομεία, κλπ. (σημείωση: οι προτεινόμενες οδεύσεις του αγωγού δεν 

διέρχονται κοντά σε ευαίσθητους δέκτες). 

• Παροχή οχημάτων και λεωφορείων για τη μεταφορά του εργατικού δυναμικού της 

κατασκευής από και προς την κατασκευαστική περιοχή, μειώνοντας έτσι τον αριθμό 

μετακινήσεων ιδιωτικών οχημάτων. 

• Ρύθμιση δρομολογίων οχημάτων και σκαφών τροφοδοσίας σε κάθε περιοχή του έργου, 

(π.χ. 2 φορές την ημέρα). 

• Προγραμματισμός και περιορισμός των μετακινήσεων του εξοπλισμού κατασκευής,(π.χ. 

φορτηγών, οχημάτων, σκαφών, κλπ). 



         ΤεχνοΜετρική  ΘΗΣ Χάλκης : Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

 - 270 - Ιανουάριος  2020 

 

Ορισμό υπεύθυνου μηχανικού με αρμοδιότητες περιβαλλοντικού επιθεωρητή για τον έλεγχο 

εφαρμογής των μέτρων περιορισμού των εκπομπών 

M-ΑΤΠ-1Γ. Τεκμηρίωση με έγγραφα στοιχεία εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων κατά τη κατασκευή 

Ο φορέας του έργου θα προετοιμάσει και θα διατηρεί αρχείο που θα αποδεικνύει την εφαρμογή 

των προτεινόμενων μέτρων για τον έλεγχο και τον περιορισμό των εκπομπών της κατασκευής. 

Τα παρακάτω έγγραφα / αρχεία θα υποβληθούν στην αρμόδια αρχή:  

• Απογραφή όλου του εξοπλισμού  που εμπλέκεται στις δραστηριότητες της κατασκευής. 

Όσο το δυνατό, αυτή η απογραφή θα περιλαμβάνει την περιγραφή του εξοπλισμού, την 

αναγνώριση του εξοπλισμού, την αναγνώριση του τύπου της μηχανής(ών) και 

πληροφορίες για τις εκπομπές της μηχανής.  

• Αποδεικτικά έγγραφα  που θα επιβεβαιώνουν ότι οι εκπομπές της μηχανής(ών) του 

εξοπλισμού, κατά τη διάρκεια της κατασκευής, συμμορφώνονται με τα προτεινόμενα 

μέτρα του φορέα,. Αυτά τα έγγραφα θα περιλαμβάνουν πιστοποιητικά για τις εκπομπές 

των μηχανών, αποτελέσματα του φακέλου δοκιμών για τις ειδικές μηχανές, ή ισοδύναμα 

μέσα πιστοποίησης των αναλογιών εκπομπών από αυτό τον εξοπλισμό. 

6.13.2 Επίπτωση ΑΤΠ-2:  Παραγωγή σκόνης κατά την κατασκευή 

Υπερβάσεις των ορίων για την ποιότητα του περιβάλλοντος αέρα που προκαλείται από 

συγκεκριμένες εκπομπές των δραστηριοτήτων της χερσαίας κατασκευής. 

Οι δραστηριότητες της χερσαίας κατασκευής του έργου θα παράγουν εκπομπές 

μικροσωματιδίων PM10  (μικροσωματίδια με αεροδυναμική διάμετρο μικρότερη των 10 μm) 

και PM2.5 (μικροσωματίδια με αεροδυναμική διάμετρο μικρότερη των 2,5 μm), οι οποίες μπορεί 

να προκαλέσουν ή να συμβάλλουν με τις υπάρχουσες πηγές σε προσωρινή υπέρβαση των 

ορίων για τις συγκεντρώσεις μικροσωματιδίων.  

Βλέπε Μ-ΕΔΦ-1Α 

6.13.3 Επίπτωση ΑΤΠ-3: Επίπτωση στην ποιότητα της ατμόσφαιρας από λειτουργίας 

σταθμού . 

Συνέπειες στην ποιότητα της ατμόσφαιρας που προκαλούνται με τις εκπομπές αέριων 

ρυπαντών  από την λειτουργία του ΘΗΣ Χάλκης οι οποίες θα προκαλέσουν αυξήσεις στις 

συγκεντρώσεις των αερίων ρύπων (κυρίως NOx) και του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) στην 

ατμόσφαιρα. Όπως αποδείχθηκε εδώ, οι συγκεντρώσεις αυτές είναι πολύ κάτω  των 

κανονιστικών ορίων και επομένως είναι μη σημαντικές. Όμως για τον περιορισμό των 

εκπομπών NOx και CO στα προβλεπόμενα χαμηλά επίπεδο εφαρμόζονται οι ΒΔΤ.  

Μ-ΑΤΠ-3Α  Εφαρμογή των ΒΔΤ 37, ΒΔΤ 40, ΒΔΤ 42 και ΒΔΤ 44 

Η ΒΔΤ 37 συνίσταται στη χρήση μίας ή συνδυασμού των προτεινόμενων τεχνικών. για την 

πρόληψη ή μείωση των εκπομπών NOX στην ατμόσφαιρα από την καύση πετρελαίου σε 

αεριοστροβίλους,  

Η ΒΔΤ 40 συνίσταται στη χρήση κατάλληλου συνδυασμού των τεχνικών που δίδονται στη 

ΒΔΤ 12 και στη 40 για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης της καύσης φυσικού αερίου,  
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Η ΒΔΤ 42 συνίσταται στη χρήση μίας ή συνδυασμού των προτεινόμενων τεχνικών στην ΒΔΤ 

42 για την πρόληψη ή μείωση των εκπομπών NO X στην ατμόσφαιρα από την καύση φυσικού 

αερίου σε αεριοστροβίλους,  

H ΒΔΤ 44 συνίσταται στην εξασφάλιση βελτιστοποιημένης καύσης ή/και στη χρήση 

καταλυτών οξείδωσης για την πρόληψη ή μείωση των εκπομπών CO στην ατμόσφαιρα από 

την καύση φυσικού αερίου,  

6.14 Υγεία 

6.14.1 Επίπτωση ΥΓΑ-1: Διαρροή πετρελαίου ή άλλων επικίνδυνων ουσιών κατά την 

κατασκευή  

Διαρροή πετρελαίου ή επικίνδυνων ουσιών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη ρύπανση του 

εδάφους λόγω των εργασιών κατασκευής των αγωγών. 

Δραστηριότητες που σχετίζονται με την προετοιμασία, εγκατάσταση του αγωγού και την 

κατευθυνόμενη οριζόντια διάτρηση μπορεί να έχουν αποτέλεσμα μια τυχαία διαρροή 

επικίνδυνων ουσιών ή πετρελαίου.  

Μ-ΥΓΑ-1Α. Συντήρηση εξοπλισμού 

Ο φορέας του έργου θα εξασφαλίσει ότι ο εξοπλισμός του έργου είναι συντηρημένος και σε 

καλή λειτουργική κατάσταση ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα διαρροών. Κάθε όχημα 

που παρουσιάζει έστω και την ελάχιστη διαρροή θα απομακρύνεται από την περιοχή της 

κατασκευής και θα επισκευάζεται πριν να επιστρέψει σε λειτουργία. 

Μ-ΥΓΑ-1Β. Σχέδιο για ενδεχόμενη παρουσία διαρροής επικίνδυνης ουσίας. Ο φορέας του 

έργου θα προετοιμάσει ένα λεπτομερές σχέδιο αντιμετώπισης διαρροής επικίνδυνης ουσίας 

σύμφωνα με το νόμο, που θα περιγράφει πώς θα πρέπει να γίνει η διαχείριση και διάθεση του 

μολυσμένου εδάφους και/ή του νερού του εδάφους και θα εκπαιδεύσει αντίστοιχα το 

προσωπικό του εργοταξίου.  

Μ-ΥΓΑ-1Γ. 

(βλέπε Μ-ΚΟΠ-3Α, Μ-ΚΟΠ-3Β και Μ-ΚΟΠ-3Γ) 

6.14.2 Επίπτωση ΥΓΑ-2: Ατύχημα μεγάλης εκτάσεως στις δεξαμενές πετρελαίου 

Πιθανό ατύχημα με εκδήλωση πυρκαγιάς στην δεξαμενή πετρελαίου ντήζελ χωρητικότητας 

12.000 m3. 

Μ-ΥΓΑ-2Α : Πλήρης ικανοποίηση των απαιτήσεων της Οδηγίας Seveso III  

Όπως  απεδείχθη στην παράγραφο 5.17.2 ο ΘΗΣ Χάλκης ανήκει στις εγκαταστάσεις 

κατώτερης επικινδυνότητας της Οδηγίας Seveso III. Η νέα οδηγία Seveso III θεσπίστηκε τον 

Ιούλιο του 2012 με τίτλο «Οδηγία 2012/18/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων 

σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση 

της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου.  

Με την νέα αυτή οδηγία αναθεωρήθηκε σημαντικά η παλαιότερη και καταργηθείσα πλέον 

Οδηγία Seveso II στις εξής κατευθύνσεις:  
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• Για την εφαρμογή του Κανονισμού 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη 

συσκευασία των ουσιών και των μιγμάτων (CLP), που αντικατέστησε τις Οδηγίες 

67/548/ΕΚ and 1999/45/ΕΚ (Οδηγίες για επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα). 

• Να ενδυναμώσει τη πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες που αφορούν την ασφάλεια των 

εγκαταστάσεων, τη δημόσια διαβούλευση για θέματα λήψης σχετικών αποφάσεων, τη 

πρόσβαση στη δικαιοσύνη και γενικότερα στη διαχείριση της ενημέρωσης. 

• Εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων για την επιθεώρηση των εγκαταστάσεων που 

υπάγονται στις διατάξεις της Οδηγίας. 

Οι Υπηρεσίες ΔΙΠΑ και ΔΔ/ΕΕ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνέταξαν 

μετά από πολύμηνη συνεργασία σχέδιο της νέας ΚΥΑ. Στη συνέχεια έγινε διαβούλευση του 

σχεδίου αυτού με τις άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου (Γενική Γραμματεία 

Βιομηχανίας και Δ/νση Υδρογονανθράκων). Η νέα ΚΥΑ 172058/11-2-2016 (ΦΕΚ 354Β/17-

2-2016) εκδίδεται στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης 354, τεύχος Β την 17-2-2016 και 

αντικαθιστά την πρώην νομοθεσία ΚΥΑ 12044/613/2007, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις 

της Οδηγίας 2012/18/ΕΕ και την εμπειρία από την εφαρμογή της μέχρι τότε υπάρχουσας 

νομοθεσίας.   

Bάσει του άρθρου 6 της νέας ΚΥΑ πρέπει να συνταχθεί σχετική έκθεση η οποία να 

περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες του άρθρου αυτού για τον Φάκελο 

Κοινοποίησης δια την Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής, του ΘΗΣ Χάλκης. 

Εις την έκθεση αυτή περιλαμβάνονται πληροφορίες για τα ακόλουθα στοιχεία του άρθρου 6:  

α)  Πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα με τις συντεταγμένες της εγκατάστασης και ειδικότερα:  

αα)  Συντεταγμένες των κορυφών του πολυγώνου που ορίζει το γήπεδο της 

εγκατάστασης  

αβ)  Κάτοψη του γηπέδου της εγκατάστασης με αποτυπωμένες τις δεξαμενές, 

αποθήκες και τον κύριο παραγωγικό εξοπλισμό αυτής 

β)  Στοιχεία του φορέα εκμετάλλευσης (το όνομα ή/και την εμπορική επωνυμία και την έδρα 

του φορέα εκμετάλλευσης, καθώς και την πλήρη διεύθυνση της σχετικής εγκατάστασης), 

γ)  το όνομα, τηλέφωνο (σε 24ωρη βάση) και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) 

του κατά νόμο υπεύθυνου της εγκατάστασης και την ιδιότητά του, αν δεν είναι ο 

αναφερόμενος στο στοιχείο β), καθώς και το όνομα, τηλέφωνο (σε 24ωρη βάση) και 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του τεχνικού ασφαλείας. 

δ)  Κατάλογος των επικίνδυνων ουσιών όπως αυτές ορίζονται στις παραγράφους 10 και 12 

του άρθρου 3, Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας, των ως άνω επικινδύνων ουσιών και των 

πρώτων υλών, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1907/2006, όπως ισχύει. Υπόδειγμα του 

καταλόγου αυτού περιλαμβάνεται στο παράρτημα VIII. 

ε)  επαρκείς πληροφορίες (Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας ΔΔΑ) [Safety Data Sheet (SDS), ή 

άλλα διαθέσιμα στοιχεία] για την ταυτοποίηση των επικίνδυνων ουσιών που υπάρχουν 

στην εγκατάσταση ή παράγονται κατά την παραγωγική διαδικασία ή που είναι δυνατόν να 

προκύψουν από ενδεχόμενο ατύχημα και της κατηγορίας των ουσιών αυτών. 

στ) την ποσότητα και τη φυσική κατάσταση της επικίνδυνης ουσίας ή των επικίνδυνων ουσιών 

που αποθηκεύονται στην εγκατάσταση. 
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ζ)  την περιγραφή της δραστηριότητας που ασκείται ή προβλέπεται να ασκηθεί στην 

εγκατάσταση ή στο χώρο αποθήκευσης,  

η)  το άμεσο περιβάλλον της εγκατάστασης κυρίως μέσω διαγραμμάτων και χαρτών, 

 θ) περιγραφή των παραγόντων που ενδέχεται να προκαλέσουν μεγάλο ατύχημα ή να 

επιδεινώσουν τις επιπτώσεις του, καθώς και λεπτομέρειες, αν υπάρχουν, σχετικά με τις 

γειτονικές εγκαταστάσεις, όπως και περιγραφή των δραστηριοτήτων και των χρήσεων της 

ευρύτερης περιοχής καθώς και των δραστηριοτήτων και έργων που δεν εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής της παρούσας αλλά θα ήταν δυνατόν να αποτελέσουν αιτία για αύξηση 

της επικινδυνότητας ή των συνεπειών μεγάλου ατυχήματος και πρόκληση 

πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων (φαινόμενο domino),  

ι) περίληψη μη τεχνικού περιεχομένου σε απλή και κατανοητή γλώσσα, ώστε να διευκολύνεται 

η παροχή από την αδειοδοτούσα αρχή, εύληπτων πληροφοριών στο κοινό.  

Πρόσθετες πληροφορίες :   

α)  Χάρτη κλίμακας 1:5000 

β)  Την Έκθεση Πολιτικής Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων (ΕΠΠΜΑ) που προβλέπεται 

στο άρθρο 7, 

γ)  Την υπεύθυνη δήλωση που προβλέπεται στην παράγραφο Α4 του άρθρου 5, 

Ταυτόχρονα η παρούσα Έκθεση Ασφαλείας περιλαμβάνει και αξιολογικές κρίσεις ως προς την 

επικινδυνότητα των επιμέρους ουσιών και εγκαταστάσεων, προκειμένου προσαρμοστεί 

πλήρως εις τις απαιτήσεις της Οδηγίας Seveso III καθώς και του νέου Κανονισμού 

Κανονισμού 1272/2008 (CLP) 

6.15 Σωρευτικές-Συνεργηστικές Επιπτώσεις (ΣΣΕ) 

6.15.1 Τοπικό επίπεδο (ΣΣΕ-1) 

Οι σωρευτικές επιπτώσεις είναι περιπτώσεις κατά τις οποίες το έργο πραγματοποιείται 

ταυτόχρονα με άλλες δραστηριότητες και μαζί επιφέρουν σωρευτικές επιπτώσεις για τους 

ίδιους αποδέκτες και τους ίδιους πόρους.  Το προτεινόμενο έργο δεν αναμένεται να έχει 

αρνητικές τοπικές σωρευτικές ή συνδυαστικές επιπτώσεις με κανέναν από τους περιβάλλοντες 

αποδέκτες όπως επεξηγείται επιγραμματικά στη συνέχεια:  

Ατμόσφαιρα:  Η ατμοσφαιρική ρύπανση βάσεως στην ευρύτερη ενδιάμεση περιοχή Χάλκης 

Νικαίας για τα οξείδια του αζώτου και μονοξείδιο του άνθρακα κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα 

Εις την πόλη της Λάρισας η ρύπανση η οποία κυμαίνεται σε μέτρια έως υψηλά επίπεδα, πάντα 

όμως εντός των κανονιστικών ορίων όπως τεκμηριώνεται στην παράγραφο 4.14.3 Οι εκπομπές 

οξειδίων του αζώτου και μονοξειδίου του άνθρακα του ΘΗΣ Χάλκης είναι τόσο μικρές έναντι 

των κανονιστικών ορίων ώστε σε κανένα σημείο της ευρύτερης περιοχής της ΒΙΠΕ δεν 

συμβάλλουν σε αισθητή επιδείνωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας. Από την άποψη αυτή, ο 

ΘΗΣ Χάλκης δεν θα εμποδίσει στο μέλλον να εγκατασταθούν βιομηχανικές δραστηριότητες 

στην περιοχή Χάλκης-Νικαίας λόγω κορεσμού της ατμοσφαίρας με οξείδια του αζώτου.  

Έδαφος: Δεν αναμένονται απορρίψεις στο έδαφος κατά τη φάση λειτουργίας. Οι όποιες 

απορρίψεις μπορεί να είναι μόνο ατυχηματικού χαρακτήρα, να αφορούν μόνο τη φάση 

κατασκευής και θα είναι περιορισμένες τοπικά και χρονικά. Επομένως δεν συνδυάζονται με 

άλλο υφιστάμενο ή μελλοντικό έργο. 
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Θόρυβος: Ο παραγόμενος θόρυβος από τον ΘΗΣ Χάλκης θα επηρεάζει την ακουστικότητα 

μόνο από την ανατολική πλευρά των ορίων του γηπέδου πλησίον της οποίας έχει τοποθετηθεί 

ο αερόψυκτος πύργος ψύξεως ηχητικής εντάσεως περί τα 85 dB, προκαλώντας εντάσεις 

θορύβου εις το σύνορο αυτό της τάξεως των 65 dB ή χαμηλότερες. Επειδή όμως εις την 

περιοχή δεν υφίστανται άλλες πηγές θορύβου, διαπιστώνεται ότι η αρνητική σωρευτική 

επίδραση του ΘΗΣ Χάλκης με άλλες δραστηριότητες, υφιστάμενες ή μελλοντικής είναι μη- 

σημαντική. 

 

 

6.15.2 Εθνικό επίπεδο (ΣΣΕ-2) 

Αντιθέτως οι θετικές συνεργιστικές επιπτώσεις του σταθμού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο είναι 

ιδιαίτερα σημαντικές, αφού : 

α)   Συμβάλει εις την ευστάθεια του διασυνδεδεμένου ηλεκτρικού συστήματος σε τοπικό και 

εθνικό επίπεδο αντισταθμίζοντας την διακυμαινόμενη ηλεκτρική παραγωγή των 

αιολικών του νομού, της Θεσσαλίας αλλά και της Ευβοίας προσφέροντας βοηθητικές 

υπηρεσίες ρυθμίσεως συχνότητας ή τάσεως στο σύστημα, οι οποίες έχουν καταστεί 

πλέον αναγκαίες με την αυξανόμενη διείσδυση των αιολικών τοπικώς και πανελλαδικώς.  

β) Πολλαπλώς τονώνει την τοπική και εθνική οικονομία όπως επεξηγείται στην παράγραφο 

3.6.5 με την δημιουργία απασχόλησης αλλά και με την ανύψωση της τεχνολογικής 

στάθμης της ηλεκτροπαραγωγής στην χώρα. 

γ)  Συμβάλει εις την ικανοποίηση του εθνικού στόχου δια την μείωση των εκπομπών CO2 

έως το έτος 2030 

6.15.3 Διασυνοριακές Επιπτώσεις (ΣΣΕ-3) 

Το έργο του ΘΗΣ Χάλκης δεν θα επηρεάσει ούτε κατά την κατασκευή αλλά ούτε και κατά τη 

λειτουργία την κατάσταση περιβάλλοντος της Βουλγαρίας, διότι: 

• Βρίσκεται πολύ μακριά από τα σύνορα της χώρας αυτής . 

• Οι υπολογισμοί σχετικά με τη διασπορά των αέριων ή υγρών ρύπων κατά την φυσιολογική 

λειτουργία του έργου, είτε εκείνων οποιασδήποτε ρύπανσης από κάποιο έκτακτο γεγονός 

/ ατυχηματική λειτουργία (διαφυγή αερίων, αποβλήτων κλπ.), κατέδειξαν ότι οι όποιες 

επιπτώσεις θα είναι τοπικού επιπέδου και δεν θα επηρεάσουν τις γειτονικές χώρες. 

Σημειώνεται ότι ο σχηματισμός οξειδίων του αζώτου ή όζοντος και λόγω των 

επικρατούντων ανέμων της περιοχής, θα οδηγείται δυτικά του έργου  ενώ οι ποσότητες 

αερίων ρύπων οι οποίες θα οδηγούνται προς Τουρκία ή Βουλγαρία θα είναι αμελητέες. 

Με βάση τα παραπάνω, δεν αναμένονται διασυνοριακές επιπτώσεις. 

Επίπτωση Χώρος Χρόνος 
πιθανή 
έκταση 

πιθανή 
συχνότητα 

πιθανή 
συνέπεια 

πιθανά 
σημαντική 

Μέτρα 

Επίπτωση ΣΣ-1 Ε Λ μ μ Μ Μη-σημαντική Ο 

Επίπτωση ΣΣ-2 Π Λ Μ Μ Μ Σημαντική Ο 

Επίπτωση ΣΣ-3 
Δια-

συνοριακά 
Λ μ μ μ Μη-σημαντική Ο 
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6.16 Μέτρα αποκαστάσεως μετά το πέρας λειτουργίας 

Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας του Σταθμού θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα 

για την περιβαλλοντικά συμβατή αποκατάσταση του χώρου και την ένταξη της περιοχής 

υλοποίησης του έργου στο ευρύτερο περιβάλλον.  

Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται συνοπτικά τα κάτωθι:  

• αποξήλωση και καταγραφή του εξοπλισμού και των υφιστάμενων βοηθητικών υλικών,  

• καταγραφή του είδους και των ποσοτήτων αποβλήτων κατά Ε.Κ.Α.,  

• κατηγοριοποίηση των υλικών σε αδρανή, μη επικίνδυνα και επικίνδυνα,  

• απομάκρυνση τυχόν ποσοτήτων πρώτων υλών και αποβλήτων και διαχείρισή τους από 

πιστοποιημένους φορείς,  

• καθαίρεση των μόνιμων κατασκευών και των κτιριακών εγκαταστάσεων και εκτέλεση 

εργασιών αποκατάστασης του χώρου της εγκατάστασης,  

• αποξήλωση του μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και αξιοποίησή τους κατά 

το δυνατόν ή διάθεσή τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

Ο σχεδιασμός των ως άνω ενεργειών θα εξειδικευτεί εγκαίρως πριν το πέρας της 

προβλεπόμενης λειτουργίας του νέου Σταθμού, με την υποβολή προς έγκριση Ειδικού Σχεδίου 

Αποκατάστασης. 
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7 ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

7.1 Προτεινόμενοι Περιβαλλοντικοί Όροι 

7.1.1 Περιγραφή του έργου  

7.1.1.1 Είδος και μέγεθος δραστηριότητας 

Το υπό μελέτη Έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία Νέου Σταθμού Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας συνδυασμένου κύκλου ονομαστικής ισχύος 662 MW υπό συνθήκες 

ISO, new and clean με χρήση φυσικού αερίου ως καύσιμο. Η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας είναι της τάξης των 3.50 GWh, με ετήσια κατανάλωση φυσικού αερίου περίπου 600 

εκατ. Nm3. 

7.1.1.2 Παραγωγική Διαδικασία 

Η παραγωγική διαδικασία θα είναι «συνδυασμένου κύκλου», αποτελούμενη από 

θερμοδυναμικούς κύκλους, αεροστροβίλου και ατμοστροβίλου. Στο πρώτο στάδιο η 

ηλεκτροπαραγωγή θα λαμβάνει χώρα στον αεριοστρόβιλο που θα κινείται με τα θερμά 

καυσαέρια από την καύση του φυσικού αερίου. Στη συνέχεια τα καυσαέρια θα οδηγούνται 

στον λέβητα ανάκτησης θερμότητας για την παραγωγή υπέρθερμου ατμού. Στο δεύτερο στάδιο 

ο ατμός θα οδηγείται στον ατμοστρόβιλο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Μετά την 

εκτόνωση του ατμού στον ατμοστρόβιλο, ο ατμός θα υγροποιείται σε αερόψυκτο συμπυκνωτή 

και θα ανατροφοδοτείται στο λέβητα. Η ψύξη του συμπυκνωτή θα γίνεται με κλειστό κύκλωμα 

νερού σε αερόψυκτο πύργο ψύξεως.  

7.1.1.3 Περιγραφή εξοπλισμού 

Η προτεινόμενη μονάδα συνδυασμένου κύκλου θα αποτελείται από: 

o Αεριοστρόβιλο H-class για λειτουργία με καύσιμο φυσικό αέριο ισχύος 450 MW. 

o Λέβητα ανάκτησης θερμότητας καυσαερίων για την παραγωγή υπέρθερμου ατμού τριών 

βαθμίδων πίεσης 

o Ατμοστρόβιλο ισχύος 212MW 

o Τριφασική γεννήτρια με εσωτερικό κύκλωμα ψύξης υδρογόνου και εξωτερικό κύκλωμα 

ψύξης με νερό 

o Σύστημα διαχείρισης ατμοηλεκτρικού κύκλου 

o Καπνοδόχο ύψους 50m 

o Αερόψυκτος πύργος ψύξεως και συμπυκνώσεως του ατμού εκτονώσεως από τον 

ατμοστρόβιλο  

Ως συνοδευτικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται : 

o Συστήματα παραλαβής, καθαρισμού, μέτρησης, ρύθμισης πίεσης και θερμοκρασίας και 

διακίνησης καυσίμου (φυσικού αερίου). 

o Αντλιοστάσια διακίνησης νερού και υγρών αποβλήτων. 

o Κλειστό κύκλωμα βοηθητικής ψύξης. 
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o Δεξαμενές αποθήκευσης βιομηχανικού και απιονισμένου νερού, βιομηχανικών οξέων, 

αλκαλικών διαλυμάτων, ορυκτελαίων και λοιπών πρόσθετων υλικών. 

o Εγκατάσταση πυρόσβεσης. 

o Ηλεκτρικό σύστημα αποτελούμενο από κύριο μετασχηματιστή ανύψωσης μέσης/υψηλής 

τάσης, καθώς επίσης και τον απαραίτητο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, ο οποίος ενδεικτικά 

και όχι περιοριστικά περιλαμβάνει βοηθητικούς μετασχηματιστές υποβιβασμού τάσης για 

την τροφοδότηση των βοηθητικών φορτίων της μονάδας, πίνακες μέσης και χαμηλής 

τάσης, συστοιχίες μπαταριών, συστήματα αδιάλειπτης παροχής ισχύος κλπ. 

o Η/Ζ ζεύγος περ. 1.700kVA. 

o Αυλή υψηλής τάσεως για την αναχώρηση της γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

400 kV είτε προς το ΚΥΤ Λάρισας του ΑΔΜΗΕ είτε προς την γραμμή μεταφοράς 400 kV. 

o Χώρους αποθήκευσης φιαλών υδρογόνου, αζώτου και διοξειδίου του άνθρακα. 

o Επιπλέον δεξαμενή διοξειδίου του άνθρακα 

o Σύστημα παρακολούθησης/καταγραφής της ποιότητας της ατμόσφαιρας. 

o Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου της λειτουργίας του Σταθμού. 

o Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης προσωπικού 

o Κτήριο αποθήκης και συντήρησης. 

o Βοηθητικές εγκαταστάσεις και μηχανήματα. 

H ανάπτυξη του Σταθμού εντός του οικοπέδου της ΚΑΡΑΤΖΗΣ A.E. στην περιοχή της 

Χάλκης.  

7.1.1.4 Κατάταξη Έργου 

Σύμφωνα με την Απόφαση Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016) 

«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων 

και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το 

άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει.» το υπό μελέτη Έργο εντάσσεται στην 1 η Υποκατηγορία της 

Κατηγορίας Α της 9 ης Ομάδας Έργων (Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις) με α/α 

209 που αφορά «Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αέρια καύσιμα πλην 

βιοαερίων» με ονομαστική θερμική ισχύς >300MW. 

Αρμόδια αρχή για έργα κατηγορίας Α1 είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

(Υ.Π.ΕΝ.) σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 4 του Ν. 4014/2011.  

Η εγκατάσταση υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής: 

o της Oδηγίας 2010/75/ΕΕ (IED) «περί βιομηχανικών εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη 

και Έλεγχος της Ρύπανσης» (εδάφιο 1(1.1) του Παραρτήματος Ι της Κ.Υ.Α. 

36060/1155/Ε.103/13, (ΦΕΚ 1450Β), όπως ισχύει. 

o της Oδηγίας 2003/87/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την 2009/29/ΕΕ «σχετικά με τη θέσπιση 

συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου», όπως ισχύει. 
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Από πλευράς χρήσεως νερού η υδραυλική κατηγορία του ΘΗΣ Χάλκης είναι αδιαβάθμητη 

διότι ο σταθμός αναμένεται να κάνει μία ετήσια χρήση νερού πολύ μικρότερη του του ορίου 

της Β’ Βαθμίδος από 300.000 έως 5.000.000 m3 ετησίως  

7.1.1.5 Γεωγραφικές συντεταγμένες έργου 

Οι συντεταγμένες του γηπέδου του Σταθμού δίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί τόσο στο 

Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ 87) :  

Πίνακας 7.1 : Συντεταγμένες κορυφών γηπέδου κατά ΕΓΣΑ 87 

 

 

 

 

 

 

7.1.1.6 Διοικητική Υπαγωγή 

Η περιοχή υλοποίησης του προτεινόμενου Σταθμού υπάγεται διοικητικά στην Περιφερειακή 

Ενότητα Λάρισας και στο Δήμο Κιλελέρ, Δημοτική Ενότητα Κιλελέρ και Πλατυκάμπου . Ο 

αγωγός φυσικού αερίου υπάγονται επίσης στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Νικαίας.  

Η Ηλεκτρική διασύνδεση 400 kV προς την γραμμή μεταφοράς 400 kV ή προς το ΚΥΤ Λάρισας 

υπάγονται επίσης εις την Δημοτική Ενότητα Νικαίας του Δήμου Κιλελέρ. 

7.1.2  Θεσμοθετημένα βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής 

7.1.2.1 Χωροταξικός σχεδιασμός και χρήσεις γης 

Το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Περιφέρειας Θεσσαλίας  

Απόσπασμα του Χάρτη Π.2α με τίτλο : «Χωροταξική οργάνωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας»  

από το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Περιφέρειας Θεσσαλίας Δίδεται στον Χάρτη 

2.4(α).  Από τον Χάρτη αυτό διαπιστώνεται ότι η θέση του ΘΗΣ Χάλκης ευρίσκεται εντός 

προδιαγεγραμμένης «περιοχής εντατικοποίησης της Βιομηχανίας» περικλειόμενη από ιδώδη 

παχιά γραμμή.  Επίσης ευρίσκεται εντός περιοχών ελεγχόμενης ανάπτυξης αστικών 

λειτουργιών. 

Εις τον Χάρτη 2.4(β) δίδεται απόσπασμα του Χάρτη Π.2γ, Δίκτυα και Μονάδες Τεχνικής 

Υποδομής της μελέτες  της μελέτης «Χωροταξική οργάνωση Περιφέρειας Θεσσαλίας» 

Εις τον χάρτη αυτό παρατηρείται ότι η γραμμή μεταφοράς φυσικού αερίου κείτει περί τα 4 

χιλιόμετρα δυτικά του σταθμού. Επίσης παρατηρούνται οι γραμμές υπερυψηλής τάσεως 400 

kV της ΔΕΗ οι οποίες διέρχονται νοτίως του γηπέδου του σταθμού.  Τέλος παρατηρείται ότι  

πλησίον του γηπέδου του σταθμού διέρχεται η σιδηροδρομική γραμμή η οποία συνδέει το 

Βελεστίνο με την Λάρισα.  

Οι όροι δομήσεως του γηπέδου του σταθμού 

Με σχετική του βεβαίωση. το Τμήμα Τοπογραφικών και Πολεοδομικών Εφαρμογών της 

Διεύθυνσης Πολεοδομίας τού Δήμου Λάρισας βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη έκταση 

Κορυφή Χ Υ Κορυφή Χ Υ 

Α 371164,267 4381432,36 Θ 371475,893 4381217,857 

Β 371234,766 4381462,316 Ι 371359,634 4381168,456 

Γ 371271,007 4381377,027 Κ 371397,780 4381531,584 

Δ 371322,479 4381255,888 Μ 371458,376 4381557,333 

Ε 371251,982 4381225,933 Ν 371583,244 4381263,473 

Ζ 371351,025 4381511,718 Λ 371522,648 4381237,724 
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βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης , εκτός ορίων οικισμού της Τ.Κ. Χάλκης (στον Αναδασμό 

Χάλκης έτους 1990) της Δ.Ε. Πλατυκάµπου του Δήµου mum.) και εκτός Γ.Π.Σ. 

7.1.2.2 Στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής του έργου 

Ο ΘΗΣ Χάλκης είναι τοποθετημένος εκτός περιοχών NATURA αλλά γειτνιάζει με την Ζώνη 

Ειδικής Προστασίας (Special Protection Area - SPA) με βάση την Οδηγία  79/409 για την 

διατήρηση των πτηνών (Birds Directive Sites)ενταγμένη στο δίκτυο NATURA 2000 

προστασίας με τίτλο :  

• GR1420011 (ΖΕΠ): «Περιοχή Θεσσαλικού Κάμπου»   

Ο ΘΗΣ Χάλκης απέχει περί τα 5 χλμ από το σύνορο της ζώνης προστασίας αυτής εις την οποία 

περιλαμβάνονται πολλά είδη προστατευόμενων πτηνών όπως είναι το Κρικινέζι, ένα είδος 

γερακίου το οποίο παρεπιδημεί στον Θεσσαλικό Κάμπο 

7.1.3 Οριακές τιμές ρύπων στην ατμόσφαιρα, στα ύδατα, στο έδαφος, στάθμης θορύβου και 

δονήσεων και ποιότητας περιβάλλοντος.  

7.1.3.1 Ατμόσφαιρα 

Οι οριακές τιμές και τα κρίσιμα επίπεδα ποιότητας της ατμόσφαιρας αναφέρονται στις 

ακόλουθες αποφάσεις:  

o Στην Κ.Υ.Α. με α.η.π. 14122/549/Ε103/24.3.2011 (B΄ 488), με την οποία καθορίζονται 

μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις 

της οδηγίας 2008/50/ΕΚ, 

o Την Κ.Υ.Α. 36060/1155/Ε.103/13 (ΦΕΚ 1450Β) «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 «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος 

της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 

2010», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 44105/1398/Ε.103/13 (ΦΕΚ 

1890Β), το άρθρο 5 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 34062/957/Ε103/15 (ΦΕΚ 1793Β) και τα άρθρα 57 

και 58 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 142Α). 

o Την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2017/1442 της Επιτροπής της 31ης Ιουλίου 2017 για τον 

καθορισμό των συμπερασμάτων για τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ) βάσει της 

οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 

μεγάλες μονάδες καύσης 

o Λόγω της ποιότητας του καταναλισκομένου καυσίμου (φυσικό αέριο) δεν τίθενται οριακές 

τιμές εκπομπής SO2 και σωματιδίων. 

7.1.3.2 Υγρά απόβλητα 

Τα υγρά απόβλητα του σταθμού τα οποία θα απορρίπτονται στο ρέμα Κουσμπανασιώτη  θα 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις της αποφάσεως Αριθμ. οικ.145116, ΦΕΚ 254Β της 8ης Μαρτίου 

2011 με τίτλο  «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση 

επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» 

Θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι δυνατή η τήρηση των όρων της 

εγκατάστασης επεξεργασίας. 
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7.1.3.3 Θόρυβος 

Οι ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων καθορίζονται στις εξής διατάξεις:  

o Π.Δ. 1180/1981 (Α΄ 293) ««Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και 

λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών...», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

7.1.4 Οροι, μέτρα και περιορισμοί που πρέπει να λαμβάνοντας για την ελαχιστοποίηση και 

αντιμετώπιση δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

7.1.4.1 Γενικοί όροι 

o Ο φορέας υλοποίησης και λειτουργίας του έργου ως και κάθε κατά νόμο υπόχρεος φέρει 

ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών 

που επιβάλλονται με την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. 

o Ο φορέας υλοποίησης και λειτουργίας του έργου υποχρεούται να ορίζει αρμόδιο πρόσωπο 

για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών 

που τίθενται με την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και να το γνωστοποιήσει 

αρμόδια περιβαλλοντική αρχή. 

o Ο φορέας υλοποίησης και λειτουργίας του έργου δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση 

τήρησης διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την 

ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. 

o Σε περίπτωση που στο πλαίσιο του έργου απαιτηθεί η πραγματοποίηση έργων ή 

δραστηριοτήτων πέραν αυτών που καλύπτονται από Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 

Όρων, συμπεριλαμβανομένης και της επέκτασης ή τροποποίησής του, η περιβαλλοντική 

αδειοδότησή τους θα γίνεται από την αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση 

Υπηρεσία 

o Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση που υλοποιείται ή λειτουργεί στο πλαίσιο 

του έργου, θα πρέπει να έχουν εξασφαλισθεί εγκαίρως όλες οι προβλεπόμενες από την 

κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, και να ευρίσκονται σε ισχύ καθ' όλο το διάστημα 

λειτουργίας της δραστηριότητας ή εγκατάστασης που αφορούν. 

o Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων δεν απαλλάσσει τους ενδιαφερόμενους από 

την υποχρέωση να εφοδιαστούν με άδεια από άλλη Δημόσια Αρχή εάν αυτό απαιτείται από 

τις κείμενες διατάξεις. 

o Απαγορεύεται η χρήση νέων συσκευών που περιέχουν PCBs και PCTs, χλωριωμένων 

διαλυτών και υλικών που περιέχουν αμίαντο. 

o Εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών σύμφωνα με τα σχετικά Εγχειρίδια (BREFs) 

και το Παράρτημα της Εκτελεστικής Αποφάσεως (ΕΕ) 2017/1442 της Επιτροπής της 31ης 

Ιουλίου 2017 για τον καθορισμό των συμπερασμάτων για τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές 

(ΒΔΤ) βάσει της οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

όσον αφορά μεγάλες μονάδες καύσης 

o Εφαρμογή μέτρων πρόληψης, αντιμετώπισης και περιορισμού των επιπτώσεων από 

καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως αναφέρονται στις σχετικές ενότητες της ΜΠΕ, για 

την αντιμετώπιση κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία, την πολιτιστική κληρονομιά ή/και 

το περιβάλλον στην περιοχή του Έργου λόγω ατυχημάτων ή φυσικών καταστροφών. 
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7.1.4.2  Κατασκευή και Λειτουργία Έργου 

o Εφαρμογή ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά τη φάση της 

κατασκευής και λειτουργίας που ενσωματώνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας για 

την πρόληψη και ελαχιστοποίηση των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

o Τήρηση των θεσμοθετημένων ορίων εκπομπών αερίων ρύπων και επιπέδων θορύβου όσον 

αφορά τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό. 

o Διατήρηση των εργοταξιακών χώρων κατά τη φάση κατασκευής σε καλή κατάσταση. 

o Τήρηση χρονοδιαγράμματος των εργασιών κατασκευής. 

o Εφαρμογή προγράμματος συντήρησης εξοπλισμού σε συστηματική βάση. 

o Απαγορεύεται η καύση τόσο σε υπαίθριους όσο και σε στεγασμένους χώρους ελαστικών 

ή πλαστικών υλικών και οποιωνδήποτε άλλων υλικών, που είναι δυνατόν να προκαλέσουν 

ρύπανση του περιβάλλοντος. 

o Ο αεριοστρόβιλος του Σταθμού να διαθέτει καυστήρες ξηρού τύπου, χαμηλών εκπομπών 

ΝΟx για την καύση φυσικού αερίου. 

o Τα καυσαέρια του Σταθμού να διοχετεύονται στην ατμόσφαιρα μέσω καπνοδόχου ύψους 

50m. 

o Να μετρούνται σε συνεχή βάση οι συγκεντρώσεις των NOx (ως NO2), CO και του Ο2, 

καθώς και η θερμοκρασία και η πίεση των απαερίων. 

o Για τον έλεγχο της ποιότητας της ατμόσφαιρας της ευρύτερης περιοχής να λειτουργεί 

σύστημα παρακολούθησης / καταγραφής της ποιότητας της ατμόσφαιρας εφοδιασμένο με 

αυτόματους αναλυτές συνεχούς μέτρησης/ καταγραφής των συγκεντρώσεων NOx και 

NO2, με εξοπλισμό συνεχούς μέτρησης/καταγραφής βασικών μετεωρολογικών 

παραμέτρων (διεύθυνση και ταχύτητα του ανέμου, θερμοκρασία), καθώς επίσης και με την 

απαραίτητη υποδομή για την καλή λειτουργία του (κλιματισμός, έλεγχος/συντήρηση, 

βαθμονόμηση, κ.ά.). (Η μέτρηση των συγκεντρώσεων και των λοιπών μεγεθών να 

πραγματοποιείται με βάση πρότυπες μεθόδους αναγνωρισμένες από την Ε.Ε. και αν δεν 

υπάρχουν να εφαρμόζονται διεθνώς δόκιμες μέθοδοι). 

o Η παροχή των βιομηχανικών υγρών αποβλήτων θα παρακολουθείται με σύστημα συνεχούς 

μέτρησης η παροχή των εν λόγω αποβλήτων (μη αναλογικό και μη μηδενιζόμενο 

παροχόμετρο). 

o Τα δυνητικά επιβαρυμένα με μικρές προσμίξεις ορυκτελαίων νερά να υφίστανται 

διαχωρισμό σε ελαιοδιαχωριστή κατάλληλης χωρητικότητας. 

o Η ελαιώδης φάση του ελαιοδιαχωριστή να συλλέγεται σε βαρέλια και διατίθεται για 

περαιτέρω επεξεργασία σε εγκεκριμένο φορέα διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων. 

o Τα αστικά απόβλητα (λύματα) να οδηγούνται μέσω αγωγών λυμάτων σε δεξαμενή 

προσωρινής αποθήκευσης και από εκεί μέσω εξουσιοδοτημένου φορέα στην 

συνεργαζόμενη και αδειοδοτημένη εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού  

o Να λαμβάνεται μέριμνα για την κατά το δυνατόν μέγιστη ανακύκλωση νερού 
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o Απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο διάθεση ανεπεξέργαστων ή ανεπαρκώς 

επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον (έδαφος, υπέδαφος ή αποδέκτης 

υγρών αποβλήτων). 

o Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να πραγματοποιείται σύμφωνα με 

τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909Β), όπως ισχύει. 

o Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις 

των Κ.Υ.Α. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383Β), 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791Β) και Κ.Υ.Α. 8668/07 

(ΦΕΚ 287Β) και του Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24Α), όπως ισχύουν. 

o Η διαχείριση των αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2939/2001 (Α 179) περί 

εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως ισχύει, να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του νόμου αυτού και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ 

εξουσιοδότησή του και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων, 

εγκεκριμένων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συστημάτων εναλλακτικής 

διαχείρισης. 

o Τα αστικού τύπου στερεά απόβλητα να συγκεντρώνονται σε ειδικούς κάδους και να 

αποκομίζονται περιοδικά από κατάλληλα αδειοδοτημένο αρμόδιο φορέα, προκειμένου να 

οδηγηθούν σε εγκεκριμένο χώρο/εγκατάσταση υγειονομικής ταφής ή άλλης κατάλληλης 

διαχείρισης. 

o Τα στερεά επικίνδυνα και μη επικίνδυνα απόβλητα να παραδίδονται σε φορέα/εργολάβο, 

ο οποίος πρέπει να διαθέτει κατάλληλες άδειες συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων. Να 

τηρούνται τα σχετικά παραστατικά παράδοσης για όλα και τελικής διαχείρισης ειδικά για 

τα επικίνδυνα. 

o Δήλωση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) των αποβλήτων που παράγονται 

και διαχειρίζονται από την εγκατάσταση, καθώς και των αδειών που τεκμηριώνουν την 

περιβαλλοντικά συμβατή τους διαχείριση. 

o Η δραστηριότητα υπάγεται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού 166/2006 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18-1-06 «για τη σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου 

έκλυσης και μεταφοράς ρύπων και για την τροποποίηση των οδηγιών 91/689/EΟΚ και 

96/61/EΚ του Συμβουλίου» (Ε-PRTR) και ως εκ τούτου ο Φορέας της δραστηριότητας να 

υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία τη σχετική Έκθεση σε εφαρμογή του ως άνω 

Κανονισμού. 

o Η διαμόρφωση των χώρων αποθήκευσης των στερεών αποβλήτων εν γένει να είναι τέτοια, 

ώστε να αποτρέπεται ρύπανση του εδάφους, λόγω έκπλυσης των στερεών από τα όμβρια 

νερά. 

o Να υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα πυρόσβεσης και εγκεκριμένη μελέτη πυρασφάλειας. 

o Να τηρούνται οι ισχύοντες κανονισμοί πυρανίχνευσης / πυρόσβεσης. Να λαμβάνονται όλα 

τα απαιτούμενα μέτρα πυροπροστασίας για την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων 

σύμφωνα με εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική 

Υπηρεσία. 

o Για τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση, να υπάρχουν 

αρχειοθετημένα τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheets) στην πλέον 

ενημερωμένη έκδοσή της. Να τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας που αναφέρονται σε αυτά για 
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την ασφαλή αποθήκευση και τον περιορισμό ή την εξάλειψη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

από τυχόν διαρροή. 

7.1.5 Χρονικό διάστημα ισχύος των περιβαλλοντικών όρων – Προϋποθέσεις για την 

ανανέωση - τροποποίηση   

o Οι περιβαλλοντικοί όροι της παρούσας απόφασης ισχύουν για δέκα έτη από την έκδοσή 

της, εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκε. 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 του Ν. 4014/2011, η ισχύς της δύναται να 

παρατείνεται για τέσσερα έτη εφόσον αφορά σε έργα ή δραστηριότητες που διαθέτουν ως 

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης την Οικολογική Διαχείριση και Οικολογικό 

Έλεγχο (EMAS) και για δύο έτη εφόσον αφορά σε έργα και δραστηριότητες που διαθέτουν 

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 ή άλλο αντίστοιχο σε ισχύ και για όσο 

χρόνο το Σύστημα αυτό βρίσκεται σε ισχύ. 

o Πριν από την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος, ο φορέας του έργου οφείλει να 

εκκινήσει τη διαδικασία ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων, κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 5 του Ν. 4014/2011. Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, εάν ο φάκελος ανανέωσης 

υποβληθεί εμπροθέσμως (τουλάχιστον δύο μήνες πριν τη λήξη ισχύος), για το χρονικό 

διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανανέωσης, οι περιβαλλοντικοί όροι 

διατηρούνται σε ισχύ. 

o Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου, όπως αυτό 

περιγράφεται στη ΜΠΕ, ή επανεξέταση και αναπροσαρμογή των περιβαλλοντικών όρων 

και περιορισμών της παρούσας Απόφασης, απαιτείται η τήρηση του άρθρου 6 του Ν. 

4014/2011. 

o Κάθε όρος της παρούσας απόφασης δύναται να τροποποιηθεί, εφόσον κατά την κατασκευή 

ή λειτουργία του έργου προκύπτει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον. 

7.1.6 Λοιπές διατάξεις  

Η Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων: 

o Δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων ή ασφάλειας και υγείας του 

προσωπικού, τα οποία εξακολουθούν να ρυθμίζονται από τις πάγιες σχετικές με αυτά 

διατάξεις. 

o Δεν απαλλάσσει τον φορέα του έργου από την υποχρέωση έκδοσης όσων άλλων αδειών, 

εγκρίσεων ή κανονιστικών πράξεων προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για το 

έργο. 

o Η παρούσα απόφαση ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και 

άλλεςειδικές διατάξεις που κατισχύουν αυτής. 

7.1.7 Υποχρεώσεις σχετικά με τον έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων 

o Η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και η θεωρημένη ΜΠΕ με τα 

συμπληρωματικά της που τη συνοδεύουν, καθώς και επόμενοι φάκελοι ανανέωσης, 

τροποποίησης, τεχνικών περιβαλλοντικών μελετών μαζί με σχετικές αποφάσεις, θα πρέπει 

να είναι διαθέσιμες στο χώρο του έργου κατά τη φάση υλοποίησής του και στην έδρα του 

φορέα λειτουργία τους στη συνέχεια. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να επιδεικνύονται από 

τον υπόχρεο φορέα σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με τη νομοθεσία, ελεγκτικό όργανο.  
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o Ο φορέας υλοποίησης του έργου κατά τη φάση κατασκευής και ο φορέας λειτουργίας στη 

συνέχεια, θα πρέπει: 

- Να τηρεί στο εργοτάξιο του έργου ή στην έδρα του στοιχεία, βάσει των οποίων θα 

αποδεικνύεται η συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου (π.χ. 

τιμολόγια, συμβάσεις, παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων, κλπ). 

- Να επιτρέπει την πρόσβαση στο έργο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο και να 

διευκολύνει την διενέργεια του ελέγχου από αυτό. 

- Να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες. 

- Να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις – υποδείξεις των 

αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας. 

o Εάν ανακύψουν θέματα κατά την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, τα οποία δεν 

καλύπτονται από τους όρους αυτής, η επίλυση τους πραγματοποιείται βάσει της ισχύουσας 

νομοθεσίας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν βάσει της θεωρημένης και συμπληρωμένης 

ΜΠΕ του έργου ή και επόμενων φακέλων σχετικών με την περιβαλλοντική του 

αδειοδότηση. 

o Σε περίπτωση πρόκλησης ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή 

παράβασης των όρων της απόφασης αυτής, επιβάλλονται στους υπεύθυνους του έργου οι 

κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/1986, 

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

o Ο φορέας του έργου, του οποίου η δραστηριότητα προκαλεί ζημία ή άμεση απειλή ζημίας 

στο περιβάλλον κατά παράβαση των διατάξεων της παρούσας απόφασης, φέρει 

περιβαλλοντική ευθύνη η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2009 (Α΄190). 

7.1.8 Δημοσιοποίηση 

Η επιβαλλόμενη από το νόμο δημοσίευση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 

πραγματοποιείται με την ανάρτησή της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση 

aepo.ypeka.gr, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19α του ν. 4014/11 και στην Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. 

21398/2.5.2012 (Β΄ 1470). 

7.2 Περιγραφή προγράμματος παρακολούθησης 

7.2.1 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχειρίσεως (ΣΠΔ) 

Ο ΘΗΣ Χάλκης θα εφαρμόζει ένα ενιαίο πιστοποιημένο σύστημα περιβαλλοντικής και 

ενεργειακής διαχειρίσεως κατά ISO 14.000 και ISO 50001 το οποίο θα ανταποκρίνεται πλήρως 

στις απαιτήσεις της Βέλτιστης Διαχειριστικής Τεχνικής 1 (ΒΔΤ-1) της Εκτελεστικής 

Αποφάσεως (ΕΕ) 2017/1442 της Επιτροπής της 31ης Ιουλίου 2017 για τον καθορισμό των 

συμπερασμάτων για τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ) βάσει της οδηγίας 2010/75/ΕΕ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μεγάλες μονάδες καύσης 

Η  ΒΔΤ 1  συνίσταται στην εφαρμογή και τήρηση ενός συστήματος περιβαλλοντικής 

διαχείρισης (ΣΠΔ) που να ενσωματώνει όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

i) δέσμευση της διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των ανώτερων διοικητικών 

στελεχών· 
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ii) προσδιορισμό, από τη διοίκηση, μιας περιβαλλοντικής πολιτικής η οποία να 

περιλαμβάνει τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της εγκατάστασης· 

iii) προγραμματισμό και καθορισμό των απαραίτητων διαδικασιών, σκοπών και στόχων, 

σε συνάρτηση με τον οικονομικό προγραμματισμό και τις επενδύσεις· 

iv)  εφαρμογή των διαδικασιών, με ιδιαίτερη προσοχή στα εξής: 

α) διάρθρωση και αρμοδιότητες 

β) πρόσληψη, εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και ικανότητα 

γ) επικοινωνία 

δ) συμμετοχή των εργαζομένων 

ε) τεκμηρίωση 

στ) αποτελεσματικός έλεγχος διεργασίας 

ζ) προβλεπόμενα προγράμματα τακτικής συντήρησης 

η) ετοιμότητα και αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών 

θ) εξασφάλιση της συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική νομοθεσία· 

v) έλεγχο επιδόσεων και λήψη διορθωτικών μέτρων, με ιδιαίτερη προσοχή στα εξής: 

α) παρακολούθηση και μέτρηση [βλέπε επίσης την έκθεση αναφοράς του JRC για την 

παρακολούθηση των εκπομπών στην ατμόσφαιρα και στο νερό από εγκαταστάσεις 

αναφερόμενες στην οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές (IED) — ROM] 

β) διορθωτικά και προληπτικά μέτρα 

γ) τήρηση αρχείων 

δ) ανεξάρτητο (όπου είναι εφικτό) εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο ώστε να διαπιστώνεται 

αν το ΣΠΔ είναι σύμφωνο με τα προγραμματισμένα μέτρα ή όχι και αν έχει εφαρμοστεί 

και διατηρείται σωστά· 

vi) επανεξέταση του ΣΠΔ και της αδιάλειπτης καταλληλότητας, επάρκειας και 

αποτελεσματικότητάς του από ανώτερα διοικητικά στελέχη· 

vii) παρακολούθηση της ανάπτυξης καθαρότερων τεχνολογιών· 

viii) συνεκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την οριστική παύση της 

εγκατάστασης κατά το στάδιο του σχεδιασμού μιας νέας μονάδας και καθ' όλη τη 

διάρκεια λειτουργίας της, συμπεριλαμβανομένων των εξής: 

α) αποφυγής υπόγειων δομών 

β) ενσωμάτωσης χαρακτηριστικών που διευκολύνουν την αποσυναρμολόγηση 

γ) επιλογής φινιρισμάτων επιφανείας που απορρυπαίνονται εύκολα 

δ) χρήσης διατάξεων εξοπλισμού για την ελαχιστοποίηση των παγιδευμένων χημικών 

στοιχείων και τη διευκόλυνση της αποστράγγισης ή του καθαρισμού 

ε) σχεδιασμού ευέλικτου, αυτόνομου εξοπλισμού που επιτρέπει τη σταδιακή απόσυρση 

στ) χρήσης βιοαποικοδομήσιμων και ανακυκλώσιμων υλικών όπου είναι δυνατό· 

ix) εφαρμογή κλαδικής συγκριτικής αξιολόγησης σε τακτική βάση. 
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Ειδικότερα για τον συγκεκριμένο τομέα, είναι επίσης σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά του ΣΠΔ, τα οποία όπου κρίνεται σκόπιμο περιγράφονται στην 

αντίστοιχη ΒΔΤ: 

x) προγράμματα διασφάλισης ποιότητας / ελέγχου ποιότητας τα οποία θα εξασφαλίζουν 

ότι τα χαρακτηριστικά όλων των καυσίμων έχουν προσδιοριστεί και ελέγχονται 

πλήρως (βλέπε ΒΔΤ 9)· 

xi) σχέδιο διαχείρισης για τη μείωση εκπομπών στην ατμόσφαιρα και/ή στο νερό σε μη 

κανονικές συνθήκες λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων των περιόδων έναρξης και 

διακοπής λειτουργίας (βλέπε ΒΔΤ 10 και ΒΔΤ 11)· 

xii) σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων το οποίο θα εξασφαλίζει την αποφυγή, την 

προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση ή με άλλον τρόπο ανάκτηση 

των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των τεχνικών που δίδονται στη 

ΒΔΤ 16· 

xiii) συστηματική μέθοδο εντοπισμού και αντιμετώπισης δυνητικών ανεξέλεγκτων και/ή μη 

προγραμματισμένων εκπομπών στο περιβάλλον και ειδικότερα: 

α) εκπομπών στο έδαφος και στα υπόγεια ύδατα από τον χειρισμό και την 

αποθήκευση καυσίμων, προσθέτων, υποπροϊόντων και αποβλήτων 

β) εκπομπών που συνδέονται με την αυτοθέρμανση και/ή αυτανάφλεξη καυσίμου 

κατά τις δραστηριότητες αποθήκευσης και χειρισμού· 

xiv) σχέδιο διαχείρισης σκόνης για την αποφυγή ή, όπου αυτό δεν είναι εφικτό, τη μείωση 

των διάχυτων εκπομπών από τη φόρτωση, την εκφόρτωση, την αποθήκευση και/ή τον 

χειρισμό καυσίμων, καταλοίπων και προσθέτων· 

xv) σχέδιο διαχείρισης θορύβου όπου αναμένεται ή διατηρείται όχληση λόγω θορύβου σε 

ευαίσθητες περιοχές υποδοχής, το οποίο θα περιλαμβάνει: 

α) πρωτόκολλο για την παρακολούθηση του θορύβου στα όρια της μονάδας 

β) πρόγραμμα μείωσης θορύβου 

γ) πρωτόκολλο απόκρισης σε περιστατικά θορύβου το οποίο θα περιέχει κατάλληλες 

δράσεις και χρονοδιαγράμματα 

δ) ανασκόπηση ιστορικού περιστατικών θορύβου, διορθωτικά μέτρα και διάχυση των 

γνώσεων σχετικά με περιστατικά θορύβου στα επηρεαζόμενα μέρη· 

xvi) για την καύση, αεριοποίηση ή συναποτέφρωση δύσοσμων ουσιών, ένα σχέδιο 

διαχείρισης οσμών το οποίο θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

α) πρωτόκολλο για την παρακολούθηση των οσμών 

β) όπου απαιτείται, πρόγραμμα μείωσης των οσμών για τον εντοπισμό και την 

εξάλειψη ή μείωση των εκπομπών οσμών 

γ) πρωτόκολλο καταγραφής περιστατικών οσμών και τις κατάλληλες δράσεις και 

χρονοδιαγράμματα 

δ) ανασκόπηση ιστορικού περιστατικών οσμών, διορθωτικά μέτρα και διάχυση 

των γνώσεων σχετικά με περιστατικά οσμών στα επηρεαζόμενα μέρη. 

Σε περιπτώσεις στις οποίες η αξιολόγηση δείχνει ότι οποιοδήποτε από τα στοιχεία που 

αναγράφονται στα σημεία x) έως xvi) δεν είναι απαραίτητο, καταγράφεται η απόφαση, 

συμπεριλαμβανομένων των αιτιών. Το πεδίο εφαρμογής (π.χ. επίπεδο λεπτομέρειας) και ο 
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χαρακτήρας του ΣΠΔ (π.χ. τυποποιημένο ή μη τυποποιημένο) θα ανταποκρίνεται πλήρως στη 

φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της εγκατάστασης, καθώς και με το εύρος των 

ενδεχόμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεών της. 

 

7.2.2 Παράμετροι περιβαλλοντικής παρακολουθήσεως 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις ανάλογα με τις αλλαγές που προκαλούν στο περιβάλλον, 

ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες: 

• Απόβλητα (στερεά/ υγρά απόβλητα- απορρίμματα που απορρίπτονται στο περιβάλλον) 

• Αέρας (εκπομπή αέριων ρύπων στην ατμόσφαιρα) 

• Ενέργεια (κατανάλωση και εξάντληση φυσικών πόρων) 

• Ηχορύπανση (θόρυβος που δημιουργείται από την άσκηση της δραστηριότητας) 

• Νερό (κατανάλωση και εξάντληση φυσικών πόρων) 

• Έδαφος (ρύπανση εδάφους από απόρριψη ουσιών) 

• Περιβαλλοντικά ατυχήματα/ μη κανονιστικές συνθήκες/ έκτατες καταστάσεις 

• Επικίνδυνα απόβλητα- υλικά 

• Ακτινοβολία 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις αξιολογούνται ανά δραστηριότητα από τον Υπεύθυνο 

Συστημάτων Διαχείρισης και τους λοιπούς αρμόδιους, ανά περίπτωση, εμπλεκόμενους, σε 

συνεργασία με τους/ τον αντίστοιχο επικεφαλής της εν λόγω δραστηριότητας με συγκεκριμένα 

κριτήρια που περιγράφονται σε καταγεγραμμένες διαδικασίες και κατατάσσονται ανάλογα με 

τη σημαντικότητα τους σε: 

• Υψηλές 

• Μέτριες 

• Χαμηλές 

Οι περιβαλλοντικές πλευρές και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις καταχωρούνται από τους 

ανωτέρω εμπλεκόμενους σε σχετικό αρχείο ανά δραστηριότητα, παρακολουθούνται τακτικά 

από τον Υπεύθυνο Συστημάτων Διαχείρισης, τους αντίστοιχους αρμόδιους ανά περίπτωση και 

τους επικεφαλής των δραστηριοτήτων. Οι περιβαλλοντικέ πλευρές και οι περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις ανασκοπούνται σε ετήσια βάση. 

Η εφαρμογή Διαδικασιών Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, δίνει τη δυνατότητα ελέγχου 

και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας και 

αειφορικής επίδοσης. Παράλληλα, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και μετρήσεων του 

Προγράμματος Παρακολούθησης δίνει τη δυνατότητα στον υπεύθυνο του Έργου να προτείνει 

πρόσθετα μέτρα ή να επικαιροποιήσει τα υφιστάμενα, σύμφωνα με τις νέες τεχνολογίες που 

θα καθίστανται διαθέσιμες, προκειμένου να εξασφαλιστεί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. 

Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής παρακολούθησης και για τον έλεγχο της ποιότητας της 

ατμόσφαιρας της ευρύτερης περιοχής του Σταθμού θα συνεχισθεί το υφιστάμενο σύστημα 

καταγραφής, το οποίο είναι εφοδιασμένο με αυτόματους αναλυτές συνεχούς μέτρησης των 
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συγκεντρώσεων NOx και NO2 και εξοπλισμό συνεχούς καταγραφής βασικών μετεωρολογικών 

παραμέτρων (διεύθυνση και ταχύτητα ανέμου, θερμοκρασία). 

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης των αέριων εκπομπών του Σταθμού θα γίνεται: 

• Καταγραφή της κατανάλωσης και χρήσης καυσίμων ηλεκτροπαραγωγής. 

• Καταγραφή των εκπομπών NOx, CO και Ο2 , θερμοκρασία και πίεση των απαερίων σε 

ξηρή βάση, συνεχώς. 

• Υπολογισμός και επαλήθευση των αέριων εκπομπών σε CO 2 . 

Οι μέσες ωριαίες και ημερήσιες τιμές των συγκεντρώσεων NOx, CO και Ο2 εκφρασμένες σε 

mg/Nm 3 και % (σε ξηρή βάση), σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης (273°Κ και 

101.3kPa) θα καταχωρούνται ψηφιακά και θα τηρούνται επί πενταετία. 

Επίσης για την επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας του Σταθμού θα τηρούνται αρχεία σε σχέση 

με: 

• Στοιχεία κατανάλωσης νερού, ισοζύγιο νερού στην εγκατάσταση 

• Καταγραφή της παροχής των βιομηχανικών υγρών αποβλήτων προς επεξεργασία 

• Στοιχεία για την παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων από τη λειτουργία των  

εγκαταστάσεων – τήρηση ΗΜΑ 

• Έλεγχος καλής λειτουργίας του συνόλου των συστημάτων αντιρρύπανσης  

Η περιβαλλοντική συμμόρφωση της εταιρείας εξασφαλίζεται με τις κάτωθι δράσεις: 

• Πλήρης συμμόρφωση με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία στο πλαίσιο των 

περιορισμών και ειδικών όρων που επιβάλλονται για την λειτουργία των μεγάλων 

εγκαταστάσεων καύσης. 

• Με τη θέσπιση ποσοτικού και ποιοτικού στόχου για το περιβάλλον που αναφέρεται ως 

«πλήρη συμμόρφωση με την έγκριση περιβαλλοντικών όρων». 

• Με τη διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων των περιβαλλοντικών παραμέτρων που 

καταγράφονται στο πλαίσιο της παραγωγικής διαδικασίας. 

7.3 Μη-τεχνική περίληψη 

Υποβάλλεται σε ξεχωριστό τεύχος 

7.4 Φωτογραφική τεκμηρίωση 

Υποβάλλεται σε ξεχωριστό τεύχος 

7.5 Χάρτες και Σχέδια 

7.6 Ειδική μελέτη οικολογικής αξιολόγησης (εφόσον το έργο χωροθετείται σε 

περιοχή που έχει ενταχθεί στο δίκτυο NATURA 2000) 

Επειδή το κυρίως έργο του σταθμού και τα συνοδά έργα των αγωγών και της ηλεκτρικής 

διασυνδέσεως χωροθετούνται εκτός ζωνών ειδικής προστασίας (NATURA), δεν συντάσσεται 

ειδική μελέτη οικολογικής αξιολογήσεως 
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7.7 Πρόσθετα στοιχεία 

7.7.1 Εξειδικευμένες μελέτες περιβάλλοντος 

7.7.1.1 Μελέτη Διασποράς Αέριων Εκπομπών (Προσάρτημα ΙV) 

Στο Προσάρτημα V της παρούσας μελέτης περιλαμβάνεται μοντελοποίηση της διασποράς των 

αερίων εκπομπών του Σταθμού με τη χρήση ειδικού λογισμικού (AUSTAL2000) για την 

αξιολόγηση των δυνητικών επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον κατά τη φάση 

λειτουργίας του Έργου. Με βάση τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του υπό μελέτη 

Σταθμού, με καύσιμο φυσικό αέριο, βασικός εκπεμπόμενος αέριος ρύπος κατά τη φάση 

λειτουργίας του Σταθμού είναι τα οξείδια του αζώτου (ΝΟx ). Σκοπός της μοντελοποίησης 

που πραγματοποιήθηκε είναι η εκτίμηση των συγκεντρώσεων οξειδίων του αζώτου στο 

ατμοσφαιρικό περιβάλλον από τη λειτουργία του Σταθμού, αλλά και οι αθροιστικές-

συνεργιστικές επιπτώσεις λαμβάνοντας υπόψη και τις εκπομπές NOx από τη λειτουργία των 

υφιστάμενων εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και του εργοστασίου 

αλουμίνας-αλουμινίου στην περιοχή. 

7.7.1.2 Τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες Σταθμού - Προσαρτήματα 

Προσάρτημα I Υπολογισμός αγωγού φ.α.  

Προσάρτημα ΙΙ Ανάλυση καύσεως φυσικού αερίου και εκπομπών αερίων ρύπων 

Προσάρτημα ΙΙΙ Κατασκευή και λειτουργία αγωγού φ.α. 

Προσάρτημα ΙV Μελέτη διασποράς αερίων ρύπων και επιπτώσεων στην ατμόσφαιρα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΗΣ ΧΑΛΚΗΣ 

Α.1  Γενικά 

Η συνολική έκταση που θα καλύπτεται από τις εγκαταστάσεις του σταθμού 

ηλεκτροπαραγωγής θα είναι περίπου 88,5 στρέμματα, και οι κτιριακές εγκαταστάσεις θα 

καλύπτουν περίπου 11 στρέμματα. Τα επιμέρους τμήματα της εγκατάστασης θα είναι τα εξής: 

o Αεριοστρόβιλος 

o Ατμοστρόβιλος 

o Κτίριο στροβίλων 

o Ψυγείο Συμπύκνωσης ατμού 

o Λέβητας ανάκτησης θερμότητας 

o Κτίριο ελέγχου 

o Κύριοι μετασχηματιστές 

o Υποσταθμός υψηλής τάσης 

o Εγκατάσταση φιλτραρίσματος και μέτρησης αερίου 

o Χώρος αποθήκευσης υδρογόνου 

o Συνεργεία και αποθήκες 

o Εγκατάσταση παραγωγής απιονισμένου νερού 

o Εγκατάσταση επεξεργασίας βιομηχανικών λυμάτων 

o Δεξαμενή αποθήκευσης diesel 12.000 m³ περίπου και μία δεξαμενή ημέρας 1000 m3. 

Στις επόμενες παραγράφους γίνεται μια εκτενής περιγραφή των κυριότερων συστημάτων που 

θα εγκατασταθούν στο σταθμό, ενώ στην επόμενη σελίδα παρουσιάζεται διάγραμμα ροής του 

σταθμού με τις κυριότερες εγκαταστάσεις του. 

Η σχεδίαση του συνδυασμένου κύκλου βασίζεται σε μονάδα αεριοστροβίλου (Α/Σ) ισχύος 446 

MW της οποίας τα καυσαέριά της εκτονώνονται σε Ατμολέβητα Ανάκτησης Θερμότητας 

(ΛΑΘ). Τα καυσαέρια διερχόμενα διαμέσου του ΛΑΘ αποδίδουν θερμότητα προς παραγωγή 

ατμού. Ο παραγόμενος ατμός οδηγείται σε ατμοστρόβιλο (ΑΤΜ/Σ) συμπυκνώσεως όπου και 

εκτονώνεται, παράγοντας επιπρόσθετη ηλεκτρική ενέργεια ισχύος περίπου 214 MW.  

Ο ατμός που εκτονώνεται από τον ΑΤΜ/Σ οδηγείται προς τον αερόψυκτο συμπυκνωτή δια 

συμπύκνωση και επιστροφή στον ατμολέβητα. Ο συμπυκνωτής είναι εναλλάκτης θερμότητας 

αέρα - ατμού/νερού. 

Η μελέτη σχεδιασμού του συνδυασμένου κύκλου γίνεται με βάση αεριοστρόβιλο τύπου 

General Electric 9HA.01. Πριν την τελική επιλογή αεριοστροβίλου θα εξεταστούν 

οπωσδήποτε εναλλακτικοί τύποι αεριοστροβίλων, τάξεως 450MW από διεθνούς επιπέδου 

κατασκευαστές όπως ο τύπος Siemens SGT5-8000F ισχύος 450 MW, ή κάθε άλλος παρόμοιος 

εμπορικός τύπος. 

Η βασική διάταξη του σταθμού προβλέπεται με έναν αεριοστρόβιλο και έναν ατμοστρόβιλο 

σε διαφορετικούς άξονες (δηλαδή με δύο γεννήτριες και με δύο κύριους μετασχηματιστές 
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ανύψωσης τάσης). Η προτεινόμενη βασική κάτοψη του σταθμού δείχνεται στο σχέδιο «Γενική 

διάταξη ΘΗΣ Χάλκης».  

Ως εναλλακτική λύση θα εξεταστεί διάταξη σταθμού με αεριοστρόβιλο και ατμοστρόβιλο σε 

κοινό άξονα. Δηλαδή με μία γεννήτρια και έναν κύριο μετασχηματιστή ανύψωσης τάσης.  

Ως εκ τούτου πρέπει να τονιστεί ότι όλα τα παρεχόμενα δεδομένα του εξοπλισμού θα πρέπει 

να θεωρούνται ως Προκαταρκτικά Δεδομένα του Έργου και είναι δυνατόν να αλλάξουν λόγω 

του γεγονότος ότι τα δεδομένα αυτά σχετίζονται ευθέως με τον τύπο του εξοπλισμού και τον 

κατασκευαστικό οίκο που τελικώς θα επιλεγεί κατόπιν ανταγωνιστικού διαγωνισμού. 

Η μέγιστη ισχύς του σταθμού εξαρτάται κυρίως από την θερμοκρασία περιβάλλοντος. Σε 

χαμηλές θερμοκρασίες η ισχύς του σταθμού δύναται να αυξηθεί σημαντικά ως προς τις 

συνθήκες ISO. Η ισχύς του σταθμού δύναται επηρεάζεται επίσης από την τελική επιλογή του 

τύπου Α/Σ.  

Α.2  Αεροστρόβιλος 

Α.2.1   Γενικά 

Ο Αεριοστρόβιλος της υπό μελέτη εγκατάστασης είναι Υψηλής Απόδοσης, στερεωμένος σε 

σταθερή βάση με όλα τα περιφερειακά απαραίτητα για ασφαλή και συνεχή λειτουργία του. Θα 

είναι εξοπλισμένος με καυστήρες τύπου Dry–Low NΟx, επιτυγχάνοντας χαμηλά επίπεδα 

εκπομπών NΟx στα καυσαέρια, χωρίς να απαιτείται έγχυση νερού ή ατμού για την μείωση της 

θερμοκρασίας της φλόγας. 

Με βάση τον υφιστάμενο σχεδιασμό, ο Αεριοστρόβιλος (Α/Σ) θα περιλαμβάνει τα παρακάτω 

συστήματα: 

o Ολοκληρωμένο σύστημα Α/Σ, το οποίο θα περιλαμβάνει συμπιεστή, θάλαμο καύσης 

με τους αντίστοιχους καυστήρες και στρόβιλο 

o Σύστημα εισαγωγής αέρα που θα περιλαμβάνει θυρίδες εισαγωγής, αντιπαγοποιητικό 

σύστημα  φίλτρο πολλαπλών σταδίων, σιγαστήρα, σκάλες και πλατφόρμες πρόσβασης 

για λόγους επισκευής ή συντήρησης. 

o Σύστημα εισαγωγής αερίου μέσω σταθερών πτερυγίων μεταβαλλόμενης γωνίας, η 

χρήση των οποίων εγγυάται βέλτιστη απόδοση του συστήματος κατά τη διάρκεια 

λειτουργίας υπό μερικό φορτίο (part load) 

o Σύστημα λίπανσης  

o Σύστημα πλύσεως του συμπιεστή με δυνατότητα πλύσεως και όταν ο Α/Σ είναι εν 

λειτουργία  

o Γεννήτρια με κλειστό κύκλωμα ψύξης (με Υδρογόνο), κλειστό σύστημα κυκλοφορίας 

ελαίων, σύστημα λίπανσης, συσκευές παρακολούθησης θερμοκρασίας, ρουλεμάν, κλπ. 

o Σύστημα εκκίνησης  

o Πλαίσιο ηχομόνωσης του Α/Σ και των βοηθητικών συστημάτων για απορρόφηση του 

εκπεμπόμενου θορύβου καθώς και σύστημα εξαερισμού και πυρόσβεσης του χώρου 

o Σύστημα ελέγχου του Α/Σ 
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Για την βελτίωση των αποδόσεων του αεροστροβίλου, θα παρέχεται ένας προθερμαντήρας 

των καυσίμων. 

Ο Αεροστρόβιλος, με καύσιμο Φυσικό αέριο ελέγχει τον σχηματισμό οξειδίων του αζώτου 

(NOx) χρησιμοποιώντας ξηρούς θαλάμους καύσης, χαμηλών NOx. Η απόδοση του 

Αεροστροβίλου φαίνεται στην Ενότητα 5 της παρούσας έκθεσης  

Α.2.2.  Στοιχεία σχεδιασμού Αεριοστρόβιλου 

Μέγεθος Μονάδες 

Αριθμός Μοντέλου Αεροστροβίλου Κατηγορίας Η, ενδεικτικός τύπος 

General Electric 9HA.01 2 

Αριθμός Αεροστροβίλων 1 

Ηλεκτροπαραγωγική ισχύς 446 MW 

Καθαρός βαθμός αποδόσεως 43,1% 

Ρυθμός μεταβολής φορτίου (MW/λεπτό) 65 λεπτά 

Χρόνος εκκινήσεως 10 λεπτά 

Τύπος Ηλεκτρικής Γεννήτριας 

Εκπομπές NOx (@ O2 15% στα καυσαέρια) 

Ψύξη με αέρα 

 25 ppm 

 

Α.2.3.  Περιβαλλοντολογικά Χαρακτηριστικά  

Οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου από τις μονάδες αεριστροβίλων αποτελούν την κύρια 

περιβαλλοντική διάσταση η οποία εξετάζεται πρώτη στις μονάδες Συνδυασμένου Κύκλου. Οι 

εκπομπές αυτές πλέον ρυθμίζονται από την Οδηγία 2010/75/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΪΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Νοεμβρίου 2010 περί 

«βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» 

Οι Οριακές τιμές εκπομπών NOx και CO (mg/Nm3 ) για μονάδες καύσης αεριοστρόβιλων που 

τροφοδοτούνται με αέριο ρυθμίζονται από την παράγραφο 6 του μέρους 2 του Παραρτήματος 

V της εν λόγω οδηγίας ίσες με: 50 και 100 mg/Nm3 αντιστοίχως. Σημειώνεται ότι οι οριακές 

τιμές αυτές εκπομπών ισχύουν μόνο για λειτουργία με φορτίο άνω του 70 %. 

Σύμφωνα με την ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ  ΑΠΟΦΑΣΗ  (ΕΕ) 2017/1442  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  της 31ης 

Ιουλίου 2017  για τον καθορισμό  των συμπερασμάτων  για τις βέλτιστες  διαθέσιμες  τεχνικές  

(ΒΔΤ) βάσει της οδηγίας  2010/75/ΕΕ  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  και του Συμβουλίου 

όσον αφορά  μεγάλες μονάδες καύσης [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2017) 5225] 

καθορίζεται ότι για νέους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο 

αέριο, τα όρια εκπομπών NOx ορίζονται στον Πίνακας  24 με τίτλο  «Επίπεδα  εκπομπών  που  

συνδέονται  με  τις  ΒΔΤ  (BAT-AEL)  για  τις εκπομπές  NOX  στην  ατμόσφαιρα  από την 

καύση  φυσικού  αερίου  σε αεριοστροβίλους» ως εξής :  

Ετήσιος μέσος όρος : 10-30 mg/Nm3 

Ημερήσιος μέσος όρος : 15 – 40 mg/Nm3 

Στον εν λόγω πίνακα υπάρχει υποσημείωση η οποία αναφέρει ότι «Για μονάδες  με  καθαρή  

ηλεκτρική  απόδοση  (ΗΑ)  άνω  του  55 %,  μπορεί  να εφαρμοστεί  συντελεστής  διόρθωσης  

 
2 Ο συγκεκριμένος τύπος εχει επιλεχθεί επιδεικτικά ως τύπος αναφοράς  
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στο ανώτερο  όριο του εύρους  BAT-AEL,  ο οποίος αντιστοιχεί  στην τιμή [ανώτερο  όριο]  × 

ΗΑ/55,  όπου  ΗΑ είναι η καθαρή  ηλεκτρική  απόδοση  της μονάδας  σε συνθήκες  βασικού  

φορτίου  κατά ISO».  

Βάσει της σημειώσεως αυτή το άνω μέσο ετήσιο όριο αυξάνεται στα 30 (63,5/55) = 34,6 

mg/Nm3 και το μέσο ημερήσιο στα 40 (63,5/55) = 46,2 mg/Nm3. Αυτά τα όρια ακριβώς θα 

τηρεί ο ΘΗΣ Χάλκης. 

Από την άλλη πλευρά ο τύπος αεριστροβίλου που επιλέγεται ως ενδεικτικός στην παρούσα 

μελέτη έχει τις ακόλουθες περιβαλλοντικές επιδόσεις: 

Οριακές τιμές εκπομπής αερίου ρύπου  
για τον αεριοστρόβιλο GE 9HA.01 

ppm mg / Nm3  

NOx  (@ 15% O2) 25 42,2 

CO (ppm) 9 10,3 

 

Από τα στοιχεία αυτά διαπιστώνεται ότι υπάρχουν σήμερα εμπορικώς διαθέσιμοι 

αεριστρόβιλοι οι οποίο ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις της νέας Εκτελεστικής Αποφάσεως 

Ο αεριοστρόβιλος ελέγχει τον σχηματισμό οξειδίων του αζώτου (ΝΟΧ) με καυστήρα χαμηλών 

εκπομπών ΝΟΧ, όταν λειτουργεί με φυσικό αέριο. Τα οξείδια του αζώτου σχηματίζονται κατά 

την καύση και είναι αποτέλεσμα δύο μηχανισμών, του θερμικού ΝΟΧ και του αζώτου στο 

καύσιμο. Ο σχηματισμός του θερμικού ΝΟΧ δύναται να μειωθεί με επαρκή έλεγχο της καύσης. 

Όταν η μονάδα λειτουργεί με καύσιμο το πετρέλαιο, η λειτουργία αυτή θα είναι χρονικώς 

περιορισμένη δηλαδή κάτω από 10 ημέρες ή 240 ώρες ετησίως. Τότε βάσει της ιδίας 

παραγράφου ανωτέρω  (παράγραφος 6, μέρος 2, Παράρτημα V). Οι «αεριοστρόβιλοι και οι 

αεριοκίνητες μηχανές έκτακτης ανάγκης που λειτουργούν λιγότερο από 500 ώρες λειτουργίας 

ετησίως δεν καλύπτονται από τις οριακές τιμές εκπομπών που ορίζονται στο παρόν σημείο. Ο 

φορέας εκμετάλλευσης των μονάδων αυτών καταγράφει αυτές τις ώρες λειτουργίας». 

Οι εκπομπές SO2 και σωματιδίων του σταθμού θα είναι αμελητέες λόγω της χρήσης Φυσικού 

αερίου ως καύσιμο.  

Α.3.  Λέβητας Ανάκτησης Θερμότητας 

Ο Αεροστρόβιλος διοχετεύει τα καυσαέριά του στον λέβητα ανάκτησης θερμότητας.  

Ο λέβητας ανάκτησης θερμότητας είναι φυσικής κυκλοφορίας, οριζόντιου τύπου, τριών 

πιέσεων.  Βασικά θα αποτελείται από ομάδες κατακόρυφων σωληνώσεων αποτελούμενες από 

μικρής διαμέτρου σωλήνες με πτερύγια. Τα πτερύγια θα είναι απλού ή πριονωτού τύπου με 

συγκολλήσεις περιφερειακά των σωλήνων. Οι σωλήνες θα είναι συγκολλημένοι στους 

αντίστοιχους συλλέκτες τους.  

Ο λέβητας θα καλύπτεται από θερμομονωτικό κέλυφος ανθεκτικό στην πίεση των καυσαερίων 

και τη θερμική κόπωση που θα εμφανιστεί με τα ξεκινήματα – σταματήματα και τις μεταβολές 

φορτίου. 

Με βάση τον υφιστάμενο σχεδιασμό, ο Λέβητας Ανάκτησης Θερμότητας (ΛΑΘ) θα 

περιλαμβάνει τα παρακάτω συστήματα: 
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o Υπερθερμαντήρες, Εξοικονομητές, Ατμοποιητές για κάθε επίπεδο πίεσης καθώς και 

τις σχετικές σωληνώσεις σύνδεσης και τους συλλέκτες τους. Ειδικότερα, το κύκλωμα 

χαμηλής πίεσης θα είναι εφοδιασμένο με πύργο απαέρωσης 

Για τα τμήματα υψηλής και μέσης πίεσης του λέβητα θα υπάρχουν δύο ηλεκτροκίνητες αντλίες 

τροφοδοτικού νερού πλήρους ικανότητας η κάθε μία, οι οποίες θα αναρροφούν από το τύμπανο 

χαμηλής πίεσης. Για την αποφυγή υπερθέρμανσης ή ασταθούς λειτουργίας τους, θα είναι 

εξοπλισμένες με κύκλωμα ανακυκλοφορίας του νερού από την έξοδο της αντλίας που 

τροφοδοτεί το τύμπανο χαμηλής πίεσης. Κάθε κύκλωμα ανακυκλοφορίας θα είναι 

σχεδιασμένο ώστε να παρέχει κατ’ ελάχιστο την ενδεικνυόμενη παροχή από τον 

κατασκευαστή της αντλίας. Οι αντλίες θα είναι εφοδιασμένες με φίλτρα στην αναρρόφηση. 

o Ηλεκτροκίνητες βαλβίδες στις γραμμές υπέρθερμου ατμού, βαλβίδες εκτόνωσης, 

βαλβίδες αποστράγγισης σχεδιασμένες ώστε να επιτρέπουν εξ αποστάσεως έλεγχο του 

λέβητα κατά τη φάση εκκίνησης 

o Όργανα μέτρησης πίεσης, θερμοκρασίας, παροχής και στάθμης με μετάδοση σήματος 

στο σύστημα επιτήρησης για το κύκλωμα ατμού και αερίου 

o Καυστήρες της συμπληρωματικής καύσης τροφοδοτούμενοι με φυσικό αέριο με 

θερμική ισχύ περίπου 100 MW, με τις απαραίτητες σωληνώσεις, αυτόματο σταμάτημα 

και εκτόνωση, βαλβίδες και σύστημα διαχείρισης καυστήρων. 

o Σύστημα εξαγωγής νερού τυμπάνων (στρατσώνα) και αποστράγγισης που θα 

συνδέεται με δεξαμενή συγκέντρωσης του νερού, στην οποία θα καταλήγουν όλα τα 

νερά και οι αποστραγγίσεις του κυκλώματος του Λέβητα. Η δεξαμενή του νερού του 

στρατσωνισμού θα είναι εφοδιασμένη με αγωγό αποκατάστασης ατμοσφαιρικής 

πίεσης και σιγαστήρα που θα καταλήγει σε ικανοποιητικό ύψος. Τέλος, θα υπάρχει 

πρόβλεψη για την ύπαρξη συστήματος εξυδάτωσης νερού. 

o Συστήματα έγχυσης προσθέτων επεξεργασίας νερού του λέβητα που θα 

περιλαμβάνουν δεξαμενή προετοιμασίας του διαλύματος, μια δεξαμενή για την 

μέτρηση της παροχής, δύο (2) αντλίες ογκομετρικές (μία σε λειτουργία η άλλη σε 

αναμονή), ηλεκτροκινητήρες, φίλτρα αναρρόφησης, βαλβίδες, συνδετήριους αγωγούς, 

καθώς και ολοκληρωμένο σύστημα πλυσίματος των συστημάτων του Λέβητα 

o Σύστημα δειγματοληψίας 

o Αυτόνομη καμινάδα (ύψους 50 μέτρων, εσωτερικής διαμέτρου 6.5m) για την εκπομπή 

των θερμών καυσαερίων, με ταχύτητα 20 m/sec, στην ατμόσφαιρα σε ασφαλές ύψος. 

Θα περιλαμβάνει, σύστημα σιγαστήρα εκπομπής αερίων (αν απαιτηθεί), όργανα 

συνεχούς μέτρησης εκπομπών, και σκάλες πρόσβασης 

o Εξέδρες, σκάλες και κάγκελα για να υπάρχει πρόσβαση σε όλα τα συστήματα. 

Το νερό τροφοδοσίας του λέβητα θα είναι απιονισμένο νερό, μίγμα επιστροφών από τον 

συμπυκνωτή του κυκλώματος και συμπληρωματικής ποσότητας νερού (make-up), που θα 

προέρχεται από τη δεξαμενή απιονισμένου νερού. 

Το νερό από τον στρατσωνισμό του λέβητα (νερό τυμπάνων) θα ανακυκλώνεται στην 

εγκατάσταση απιονισμού ώστε να μειώνονται οι ανάγκες της μονάδας σε νερό. 



         ΤεχνοΜετρική  ΘΗΣ Χάλκης : Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

 - 297 - Ιανουάριος  2020 

 

Η συνολική ποσότητα του ατμού που θα παράγεται από τον Λέβητα Ανάκτησης Θερμότητας, 

είναι της τάξεως των 550 tn/hr.  Η καθαρή παραγόμενη ισχύς της μονάδας σε πλήρες φορτίο 

με συνθήκες ISO, θα είναι 214 MWe.  

Ο κύκλος του ατμού χαμηλής πίεσης θα χρησιμοποιεί κορεσμένο ατμό είτε από το τύμπανο 

ατμού ΧΠ είτε από απομάστευση από τον ατμοστρόβιλο, για την απαέρωση του εισερχόμενου 

συμπυκνώματος. 

Ο ΛΑΘ θα είναι εγκατεστημένος σε εξωτερικό χώρο και τοποθετημένος σε πλάκα από 

σκυρόδεμα με θεμέλια που αντέχουν φορτία πλήρωσης νερού. Θα αφεθεί η κατάλληλη 

απόσταση ανάμεσα στην πλάκα και τον ΛΑΘ για πρόσβαση συντήρησης. Ο απαερωτής θα 

είναι ενσωματωμένος στο τμήμα του εξατμιστή χαμηλής πίεσης του Λέβητα. 

Συμπεριλαμβάνονται συστήματα εκκενώσεως των τυμπάνων ατμού (στρατσώνα) του ΛΑΘ 

για την απομάκρυνση αιρούμενων στερεών. Ο ΛΑΘ παρέχεται με δεξαμενή συνεχούς 

εξυδάτωσης που λαμβάνει εξυδάτωση από τα τύμπανα ατμού. Η εξυδάτωση κατά την 

κανονική λειτουργία της μονάδας εκτιμάται στο 1-2% της συνολικής παροχής του κύκλου του 

ατμού . Το νερό εξυδάτωσης μεταβάλλεται σε ατμό σε χαμηλή πίεση. Ο ατμός διοχετεύεται 

στον απαερωτή και το υπόλοιπο νερό ψύχεται και στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό, 

ανακυκλώνεται στο σύστημα απιονισμού. Αλλιώς αποστέλλεται στο σύστημα επεξεργασίας 

λυμάτων. 

Α.4.  Ατμοστρόβιλος 

Ο ατμοστρόβιλος θα προδιαγραφεί ως ακολούθως και θα περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστο τα 

παρακάτω συστήματα :  

o Ατμοστρόβιλο συμπύκνωσης τριών πιέσεων με αναθέρμανση ατμού.  

o Βοηθητική κίνηση για την περιστροφή του ατμοστροβίλου και της γεννήτριάς του σε 

χαμηλή ταχύτητα περιστροφής κατά τη διάρκεια των φάσεων σταματήματος και 

προετοιμασίας για εκκίνηση. Η κίνηση θα δίνεται με ηλεκτροκινητήρα 

εναλλασσομένου ρεύματος και η ισχύς θα μεταδίδεται στον άξονα του στροβίλου μέσω 

μειωτήρα στροφών. Η λίπανση της βοηθητικής κίνησης θα παρέχεται από το κύκλωμα 

ελαίου του στροβίλου 

o Σύστημα στεγανοποίησης του κελύφους του στροβίλου ώστε να μπορεί να επιτευχθεί 

κενό στην έξοδο κατά την εκκίνηση και να διατηρηθεί η στεγανότητα του στροβίλου 

ώστε να αποφευχθεί η είσοδος ατμοσφαιρικού αέρα στο τμήμα στροβίλου με υποπίεση, 

καθώς και το ξεφύσημα ατμού από τις βαθμίδες υψηλής πίεσης 

o Σύστημα λίπανσης ικανό για συνεχή λειτουργία όλων των μηχανικών μερών χωρίς 

υπερβολική θέρμανσή τους, υπό όλες τις συνθήκες φορτίου. Θα περιλαμβάνει αντλίες, 

φυγοκεντρικό διαχωριστή λαδιού, ατμοπαγίδες, φίλτρα, ψυγεία λαδιού καθώς και το 

αντίστοιχο σύστημα ελέγχου. Όλα τα βοηθητικά συστήματα, εκτός του φυγοκεντρικού 

διαχωριστή, θα έχουν εφεδρικά συστήματα σε ποσοστό 100%. 

o Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου λαδιών, συνθετικού και μη εύφλεκτου τύπου, το 

οποίο θα περιλαμβάνει αντλίες, φίλτρα και δεξαμενές αποθήκευσης 

Εάν απαιτηθεί, θα τοποθετηθεί ένα υψηλής πίεσης σύστημα υδραυλικής ανύψωσης που θα 

τροφοδοτεί λάδι για την ανύψωση του ρότορα της γεννήτριας στα έδρανά του, ούτως ώστε να 
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ελαχιστοποιηθεί η ροπή εκκίνησης, και να παρασχεθεί προστασία του εδράνου κατά την 

διάρκεια των περιόδων χαμηλής ταχύτητας του ρότορα 

o Σύστημα αποστράγγισης πλήρως ανεξάρτητο από εκείνα του λέβητα και του κύκλου 

ατμού. Όλες οι βαλβίδες αποστράγγισης θα συνδέονται με δεξαμενή η οποία θα είναι 

συνδεδεμένη με το ψυγείο συμπυκνώσεως  

o Όργανα μετρήσεως για την λειτουργία, παρακολούθηση και συντήρηση του 

ατμοστροβίλου και των βοηθητικών συστημάτων 

o Σύστημα ελέγχου εξοπλισμένο με σύστημα συλλογής και καταγραφής στοιχείων 

o Δωμάτιο ελέγχου με ηχομονωτική επένδυση, όπου κριθεί ότι απαιτείται 

o Ολοκληρωμένο σύστημα παράκαμψης ατμοστροβίλου το οποίο θα είναι εφοδιασμένο 

με το κατάλληλο πλήθος βαλβίδων παράκαμψης και αποϋπερθερμαντήρων (για όλες 

τις βαθμίδες πίεσης) ώστε να μπορεί το σύνολο του παραγόμενου ατμού να οδηγηθεί 

στο αεροψυγείο συμπύκνωσης. 

Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά ατμοστροβίλου έχουν ως εξής: 

Μέγεθος Τιμή Μοναδ. 

Διάταξη Ατμοστροβίλου Αναθέρμανση, 2 Περίβλημα, 1 Ροή, 

Άμεση Κίνηση 

Τύπος Διαμόρφωσης Εξάτμισης 

Ατμοστροβίλου 

Αξονικός - 

Παρακαμπτήριο Σύστημα Ατμοστροβίλου Ναι 

(100% συνολ. ροής 

ατμού) 

 

Αριθμός Εξατμίσεων Ατμοστροβίλου 1 - 

Περιοχή Δακτυλίου Εξαγωγής 

Ατμοστροβίλου 

~6.5 m2 

Απώλειες Εξαγωγής Ατμοστροβίλου ~34.89 kJ/kg 

Προσεγγιστικό Μήκος Πτερυγίου 

Τελευταίας Βαθμίδας Ατμοστροβίλου 

~863.6 mm 

 

Α.5.   Ψυγείο συμπύκνωσης ατμού ή αερόψυκτος πύργος ψύξεως 

Ο ατμός θα συμπυκνώνεται στο ψυγείο συμπύκνωσης το οποίο θα είναι ένας αερόψυκτος 

εναλλάκτης θερμότητας. Ο εναλλάκτης θα ψύχεται με την σειρά του με δευτερεύον κύκλωμα 

νερού που οδηγείται στον αερόψυκτο πύργο ψύξεως.  

Τα κύρια τεχνικά στοιχεία του αερόψυκτου πύργου ψύξεως είναι : 

Απαγόμενη θερμότητα ΠΨ MW 303,84 

Απαγόμενη θερμότητα λιπαντικών ελαίων MW 47,607 

Σύνολο απαγόμενης θερμότητας  MW 351,448 
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Α.6.   Περιγραφή εγκαταστάσεων 

A.6.1.  Σύστημα συλλογής Συμπυκνωμάτων 

Το σύστημα συλλογής συμπυκνωμάτων θα εκτελεί τη μεταφορά του νερού από το αεροψυγείο 

συμπύκνωσης στο σύστημα τροφοδότησης νερού.  

Το σύστημα συλλογής συμπυκνωμάτων θα μεταφέρει το συμπύκνωμα από το κάτω μέρος του 

συμπυκνωτή, στον Λέβητα Ανάκτησης Θερμότητας μέσω ενός προθερμαντήρα ο οποίος θα 

συμπυκνώνει τον ατμό των στεγανωτικών του ατμοστροβίλου. 

Δύο αντλίες αναρρόφησης συμπυκνώματος προβλέπονται για λειτουργία υπό κανονικές 

συνθήκες και για οποιοδήποτε φορτίο του κύκλου ατμού.  

Οι αντλίες θα είναι εξοπλισμένες με εσωτερικό φίλτρο, μεταδότη της μέτρησης της διαφορικής 

πίεσης στο κέντρο ελέγχου για τη θέση του συστήματος σε κατάσταση συναγερμού. Επίσης, 

αν απαιτηθεί, σύστημα αυτόματου κλεισίματος των αντλιών σε περίπτωση όπου η διαφορά 

πίεσης αυξηθεί σημαντικά. Τέλος, θα διαθέτουν βαλβίδες ελέγχου ανακυκλοφορίας για την 

εξασφάλισης ελάχιστης ροής διαμέσου των αντλιών.  

A.6.2.  Σύστημα Τροφοδότησης Νερού 

Το σύστημα τροφοδοσίας νερού είναι υπεύθυνο για την τροφοδοσία του λέβητα. Το νερό μέσω 

των αντλιών συμπυκνωμάτων οδηγείται, μέσω ενός προθερμαντήρα ο οποίος ανακτά 

θερμότητα από τα καυσαέρια του λέβητα, στο τύμπανο χαμηλής πίεσης του λέβητα, το οποίο 

περιλαμβάνει ενσωματωμένο απαερωτή. 

Από το τύμπανο χαμηλής πίεσης τροφοδοτούνται οι δύο αντλίες μέσης-υψηλής πίεσης 

δυναμικότητας 100% η κάθε μία (Μία ως εφεδρική). Οι αντλίες αυτές έχουν μία εξαγωγή σε 

ενδιάμεση βαθμίδα για την τροφοδοσία του τυμπάνου μέσης πίεσης. Το τύμπανο υψηλής 

τροφοδοτείται από την εξαγωγή υψηλής πίεσης των ίδιων αντλιών.   

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΝΕΡΟΥ 

ΤΙΜΗ 

Εφεδρεία Αντλίας 

Συμπυκνώματος 

 2 x 100%  

  

Εφεδρεία Αντλίας Τροφοδοσίας 

Λέβητα 

 2 x 100% 

Σχεδιασμός Αντλίας Τροφοδοσίας 

Λέβητα 

2 x 100% Ενιαία Αντλία ΥΠ και ΜΠ 

 

 

Α.6.3 Καμινάδα 

Η καμινάδα καυσαερίων του ΛΑΘ, ύψους 50 μέτρων είναι ελεύθερης στήριξης και θα έχει 

επενδύσεις από ανοξείδωτο χάλυβα. Ο αγωγός και η καμινάδα καυσαερίων παρέχονται με 

περιμετρική πλατφόρμα και σκάλα για πρόσβαση στον εξοπλισμό παρακολούθησης 

καυσαερίων. 
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Α.6.4.  Βοηθητικός ατμολέβητας 

Η μονάδα θα διαθέτει και βοηθητικό λέβητα παραγωγής ατμού για την εκκίνηση, την 

θέρμανση του φυσικού αερίου κλπ. Η παραγωγή ατμού θα είναι περίπου 10 τόνους / ώρα, σε 

πίεση 10 bar 

Α.6.4.  Βοηθητικό κύκλωμα ατμού 

Στη μονάδα θα εγκατασταθεί ένα ολοκληρωμένο βοηθητικό σύστημα ατμού το οποίο θα 

παρέχει ατμό σε βοηθητικές χρήσεις της εγκατάστασης και ειδικότερα στα εξής συστήματα: 

• Στο σύστημα αποστράγγισης ατμού στεγανοποίησης στροβίλου 

• Σε άλλους «χρήστες» της εγκατάστασης 

Ο βοηθητικός συλλέκτης ατμού θα παρέχει ατμό ως ακολούθως : 

o κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, ατμός υπό κατάλληλη πίεση θα παρέχεται 

από τον κύκλο του ατμού 

o κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκκίνησης, ο βοηθητικός λέβητας θα παρέχει την 

απαραίτητη ποσότητα ατμού 

Το βοηθητικό σύστημα ατμού θα αποτελείται από τις ακόλουθες μονάδες:  

o σταθμό μείωσης πίεσης και αποϋπερθέρμανσης (εάν απαιτείται η παροχή ατμού υπό 

κατάλληλες συνθήκες στον συλλέκτη βοηθητικού ατμού) 

o βοηθητικό συλλέκτη ατμού 

o βαλβίδες εκτόνωσης, εξοπλισμό οργάνων και ελέγχων που απαιτούνται για τη 

δημιουργία ασφαλούς και σταθερής λειτουργίας του κύκλου του ατμού 

o σωληνώσεις στις οποίες θα υπάρχουν βαλβίδες απομόνωσης και οι απαιτούμενοι 

οχετοί 

Α.6.6  Σύστημα τροφοδοσίας Ελαφρού Πετρελαίου 

Το σύστημα τροφοδοσίας ελαφρού πετρελαίου θα περιλαμβάνει τα παρακάτω : 

o Κύρια Δεξαμενή αποθήκευσης  

o Δεξαμενή ημέρας 

o Φίλτρα, δύο αντλίες προώθησης καυσίμου και δίκτυο σωληνώσεων  

o Σταθμό μέτρησης 

o Σταθμό φόρτωσης από φορτηγά  

Τα χαρακτηριστικά της περιοχής μαζικής αποθήκευσης ελαφρού πετρελαίου είναι τα 

ακόλουθα : 
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Μέγεθος Τιμές Μονάδες 

Διάρκεια Αποθήκευσης Ελαφρού Πετρελαίου 5 Ημέρες 

Συνολικός Απαιτούμενος Όγκος Αποθήκευσης 12.000 m3 

Αριθμός Δεξαμενών 2  

Κύρια Δεξαμενή  12.000 m3 

Δεξαμενή ημέρας 1000 m3 

Λεκάνη αναχώματος Περιλαμβάνεται -- 

 

Το σύστημα αποθήκευσης θα σχεδιαστεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις εγχώριες 

απαιτήσεις Ο βασικός σχεδιασμός για τις δεξαμενές πετρελαίου και το σχετικό σύστημα 

πυροπροστασίας παρουσιάζεται στην Μελέτη συστημάτων ενεργής πυροπροστασίας.  

¨Όπως προκύπτει, ο σχεδιασμός των δεξαμενών πετρελαίου, συμμορφώνεται πλήρως με τους 

ακόλουθους κανονισμούς: : 

• ΠΔ 44/1987, ΦΕΚ Tεύχος Α, Φύλλο 15, Έτος 1987 (17-02-1987), “Καθορισμός 

τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής και ασφαλούς 

λειτουργίας των μηχανολογικών εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών καυσίμων των 

επιχειρήσεων που δεν αποτελούν Εταιρείες Εμπορίας Πετρελαιοειδών Προϊόντων”. 

• Απόφαση Υπουργών Δημοσίας Τάξεως, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας της 

28 Ιουν./29 Ιουλ. 1991 (ΦΕΚ Β' 578) “Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε 

εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων των επιχειρήσεων που δεν αποτελούν 

εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων”  

• Η συμμόρφωση με τις ανωτέρω κανονιστικές αποφάσεις απαιτείται βάσει της 

Υπουργικής Δ6/Φ1/ΟΙΚ.8295/19.4.1995, άρθρο 1, §Iαβ, η οποία καθορίζει τις γενικές 

απαιτήσεις αδειοδοτήσεως ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών στην Ελλάδα. 

Α.6.7.  Σύστημα Φυσικού Αερίου 

Σκοπός του συστήματος φυσικού αερίου είναι η μεταφορά, μέτρηση, φιλτράρισμα και ρύθμιση 

πίεσης της κύριας διασύνδεσης φυσικού αερίου με τους καυστήρες του Αεροστρόβιλου. Το 

φυσικό αέριο παραλαμβάνεται από τον μετρητικό σταθμό που λειτουργεί με ευθύνη της ΔΕΠΑ 

που βρίσκεται εντός των ορίων της μονάδας και διοχετεύεται με σωλήνες προς την 

εγκατάσταση του αεριοστροβίλου.  

Το σύστημα τροφοδοσίας αέριου καυσίμου θα σχεδιαστεί για την παροχή 85.000 Sm3/h στην 

μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το σύστημα θα αποτελείται από ένα σταθμό 

μέτρησης που θα περιλαμβάνει τα εξής : 

o δύο (2) φίλτρα 

o ένα (1) μετρητικό σταθμό παροχής 

o δύο (2) θερμαντήρες ατμού 

o δύο (2) βαλβίδες στραγγαλισμού πίεσης για τον αεριοστρόβιλο 

o δύο (2) βαλβίδες στραγγαλισμού πίεσης για στο συμπληρωματικό σύστημα καύσης 
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o δύο (2) φυγοκεντρικοί διαχωριστές 

Α.6.8.  Ψύξη λοιπών συστημάτων  

Για όλα τα άλλα συστήματα για τα οποία απαιτείται ψύξη (εκτός από τη συμπύκνωση του 

ατμού), θα γίνεται χρήση του ψυχρού νερού του πύργου ψύξεως. Το νερό αυτό θα ψύχει 

κλειστό κύκλωμα νερού μέσω εναλλάκτη θερμότητας το οποίο θα ψύχει με την σειρά του τα 

συστήματα που απαιτούν ψύξη όπως είναι τα λιπαντικά έλαια στον αεριοστρόβιλο και τον 

ατμοστρόβιλο. 

Δεδομένου ότι το κύκλωμα ψύξης των βοηθητικών συστημάτων θα είναι κλειστό και δεν θα 

υπάρχουν διαρροές, οι απαιτήσεις σε συμπληρωματικό νερό του συστήματος θα είναι 

αμελητέες. 

 

Α.6.9.  Σύστημα παραγωγής απιονισμένου νερού  

Για την κάλυψη των αναγκών σε απιονισμένο νερό θα κατασκευαστεί μια μονάδα παραγωγής 

απιονισμένου νερού. Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει δύο (2) γραμμές, κάθε μια από τις 

οποίες θα έχει τη δυνατότητα παραγωγής απιονισμένου νερού ποσότητας ίσης με 7 m3/h. Η 

εγκατάσταση θα τροφοδοτείται με βιομηχανικό νερό από την δεξαμενή βιομηχανικού νερού 

του Σταθμού. Κάθε στιγμή θα βρίσκεται εν λειτουργεία ή μία γραμμή ενώ η δεύτερη γραμμή 

θα αναγεννά τις ρητίνες με αντίστροφη πλύσης με ισχυρά όξινα και βασικά διαλύματα. 

Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει τα εξής : 

o δύο (2) φίλτρα άμμου 

o δύο (2) κλίνες κατιονικών ρητινών  

o δύο (2) πύργους απαγωγής CO2  

o δύο (2) φυγοκεντρικές αντλίες απιονισμένου νερού 

o δύο (2) κλίνες ανιονικών ρητινών  

o δύο (2) συστήματα μεικτής κλίνης 

o δύο (2) συστήματα αναγέννησης ρητινών 

o Μία δεξαμενή χωρητικότητας 200 m3 

Το παραγόμενο απιονισμένο νερό θα στέλνεται στην δεξαμενή αποθήκευσης που θα είναι 

κατασκευασμένη από χάλυβα με κατάλληλη επένδυση. Η διανομή του απιονισμένου νερού 

στα σημεία που θα χρησιμοποιείται θα γίνεται μέσω δύο (2) αντλιών απιονισμένου νερού.  

Α.6.10.  Σύστημα Διανομής Νερού 

Η τροφοδοσία του σταθμού με βιομηχανικό νερό θα υλοποιείται είτε από το δίκτυο υδρεύσεως 

της ΔΕΥΑ Λάρισας είτε από γεώτρηση στην περιοχή του σταθμού. 

Το σύστημα θα τροφοδοτεί όλα τα σημεία χρήσης στη μονάδα, τα πιο σημαντικά από τα οποία 

είναι τα ακόλουθα: 

o Συγκρότημα απιονισμού του νερού 

o σύστημα πυρόσβεσης, το οποίο απαιτεί μεγάλο ρυθμό ροής μόνο κατά τη διάρκεια της 

φάσης γεμίσματος κοιλότητας αποθήκευσης. 
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o Δίκτυο ύδρευσης του σταθμού (μετά από χλωρίωση) 

Θα παρέχεται μία δεξαμενή χωρητικότητας 500 κυβικών μέτρων για την αποθήκευση του 

νερού. Το πόσιμο νερό θα διανέμεται στα σημεία χρήσης της μονάδας με την βοήθεια ειδικού 

δικτύου σωληνώσεων. 

Α.6.11  Σύστημα Επεξεργασίας Λυμάτων 

Τα βιομηχανικά λύματα της μονάδας θα συλλέγονται ανάλογα με την κατηγορία τους και θα 

επεξεργάζονται ανεξάρτητα. Τα χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων λυμάτων θα 

συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανονισμούς και τις ποιοτικές απαιτήσεις που αφορούν 

την απόρριψη. 

Το σύστημα θα περιλαμβάνει : 

o Δεξαμενή εξουδετέρωσης νερού πλύσης ρητινών όγκου ~ 50 m³ 

o Δεξαμενή αποελαίωσης, όγκου τουλάχιστον 20m3 για την επεξεργασία νερών με 

ελαιώδεις προσμίξεις πριν την φιλτρόπρεσσα. 

o Φιλτρόπρεσσα για την κατακράτηση αιωρούμενων στερεών στο νερό αντίστροφης 

πλύσης των φίλτρων χαλαζιακής άμμου.  

o Δεξαμενή συγκέντρωσης ελαιωδών ~ 2 m³ 

o Δεξαμενή ρύθμισης PH και έγχυσης χημικών ~ 20 m3 

o Δεξαμενές αποθήκευσης και τελικής διάθεσης   

o Οι δυο δεξαμενές αποθήκευσης και τελικής διάθεσης, χωρητικότητας 100 m³ η κάθε 

μία, οι οποίες θα επιτρέπουν μία περίοδο καθίζησης κατά πλέον των δύο ωρών πριν 

την τελική διάθεση των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στο περιβάλλον, σύμφωνα με 

την ΚΥΑ E1β.221 Της 24 Ιανουαρίου, ΦΕΚ B’ 138, Φεβρουάριος 1965).  

Σημειώνεται ότι τα αστικά λύματα θα διοχετεύονται σε απορροφητικό βόθρο. 

Α.6.12.  Δίκτυο αποστράγγισης ομβρίων υδάτων 

Θα κατασκευαστεί δίκτυο αγωγών ομβρίων που θα καλύπτει όλες τις επιφάνειες του σταθμού 

που θα έχουν καλυφθεί με μπετόν ή άσφαλτο, το οποίο θα καταλήγει σε δεξαμενή 

συγκράτησης του νερού πρώτης βροχής. Στην εν λόγω δεξαμενή χωρητικότητας 360 m3 θα 

κατακρατείται για χρονικό διάστημα επαρκές, προκειμένου να καθιζήσουν τα αιωρούμενα 

στερεά και στην συνέχεια μέσω αντλιών θα οδηγούνται στον χώρο αποστράγγισης ομβρίων. 

Η δεξαμενή καθίζησης υδάτων πρώτης βροχής θα διαστασιολογηθεί ούτως ώστε να μπορεί να 

παραλάβει όγκο νερού που αντιστοιχεί σε στάθμη βροχόπτωσης πέντε χιλιοστών. 

Το τμήμα του δικτύου ομβρίων που θα εξυπηρετεί χώρους όπου μια ενδεχόμενη διαρροή 

καυσίμου ή ελαίου θα μπορούσε να λάβει χώρα, θα περιλαμβάνει είτε ελαιοδιαχωριστές μετά 

από κάθε φρεάτιο είτε κεντρική δεξαμενή για τον ελαιοδιαχωρισμό πριν το φρεάτιο σύνδεσης 

των δύο δικτύων . 
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Α.6.13.  Σύστημα Πυροπροστασίας 

Τα ενεργά και παθητικά συστήματα πυροπροστασίας του σταθμού θα πληρούν όλους τους 

σχετικούς Ελληνικούς και Διεθνής κανονισμούς. Περιγράφονται με περισσότερες 

λεπτομέρειες στην μελέτη ενεργών συστημάτων πυροπροστασίας, η οποία ενσυνάπτεται εδώ 

και η οποία έχει επίσημα εγκριθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Θίσβης. 

Η πυροπροστασία παρέχεται από: 

o Έναν υπόγειο βρόγχο αγωγών με κεντρική παροχή νερού και εξωτερικούς κρουνούς 

για όλες τις περιοχές. Η πίεση του βρόγχου αυτού προκαλείται από τις αντλίες νερού 

εξυπηρέτησης με μια ντιζελοκίνητη αντλία νερού πυρόσβεσης που παρέχεται για 

σκοπούς εκτάκτου ανάγκης.  

o Το εσωτερικό των κτιρίων προστατεύεται από πιεζομετρικούς σωλήνες και μάνικες και 

από πυροσβεστήρες χειρός. 

Οι Αεροστρόβιλοι και ο βοηθητικός εξοπλισμός θα προστατεύεται από την πυρανίχνευση που 

παρέχεται από τον προμηθευτή του Αεροστροβίλου και από συστήματα ξηρής 

πυροπροστασίας. Μετατροπέας ανύψωσης τάσεως. 

Οι μετατροπείς ανύψωσης τάσεως των γεννητριών προστατεύονται από κατάβρεξη με νερό 

και τοίχους προστασίας έναντι πυρός. 

Ένα σύστημα CO2 προστατεύει την νέα εγκατάσταση ελέγχου. 

Όλα τα συστήματα θα σχεδιαστούν έτσι ώστε να ικανοποιούν το σκεπτικό όλων των κωδίκων 

και προτύπων και την συμμόρφωση προς αυτούς.  

Α.6.14.  Παροχή Νερού, Άντληση και Κρουνοί 

Η παροχή νερού για τους κρουνούς, τους πιεζομετρικούς σωλήνες, τα σταθερά συστήματα 

πυροπροστασίας και τα συστήματα αφρού θα γίνεται από το σύστημα νερού εξυπηρέτησης. 

Το σύστημα πυροπροστασία θα χρησιμοποιεί μια ντιζελοκίνητη αντλία και ηλεκτρικές και 

χειροκίνητες αντλίες. 

Θα χρησιμοποιηθούν βαλβίδες ένδειξης (ΒΕ) για την απομόνωση τμημάτων της κυρίας 

παροχής για επισκευή και την απομόνωση των σωληνώσεων διακλάδωσης για τα κτίρια. 

Αντλίες Πυροπροστασίας  

o 2x100% ηλεκτρικές πυροσβεστικές αντλίες νερού  

o 1 πετρελαιοκίνητη αντλία νερού  

o 1 αντλία διατήρησης πιέσεως (jockey pump)  

o 2 αφρογεννήτριες  2x100%, 15 m3/h, 10 bar, 10 KW 

o 1 προωθητική αντλία αφρού 250 m3/h, 5 bar, 60 KW 

Ποσότητα νερού 1000 m³ θα φυλάσσεται αποκλειστικά για πυροσβεστική χρήση. 

Α.6.15.  Σύστημα χημικής έγχυσης 

Το σύστημα χημικής έγχυσης θα ελέγχει χημικά το νερό τροφοδοσίας των λεβήτων, με 

ιδιαίτερη προσοχή για pH του και την περιεκτικότητα σε διαλυμένο O2. 
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Το σύστημα θα περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία εξαρτήματα για την προετοιμασία και 

αποθήκευση των χημικών διαλυμάτων και για την έγχυσή τους, όπως : 

o δεξαμενές αποθήκευσης χημικών 

o δεξαμενές προετοιμασίας χημικών διαλυμάτων 

o εναλλακτικές αντλίες καθορισμού δόσεων 

Επίσης, εκεί όπου απαιτούνται θα εγκατασταθούν ειδικά συστήματα έγχυσης χημικών. 

Α.6.16.  Σύστημα δειγματοληψίας 

Το σύστημα δειγματοληψίας θα παρέχεται για να παρακολουθεί συνεχώς τον νερό του λέβητα 

ανάκτησης και τον κυρίως ατμό. Κατ’ ελάχιστον θα επεξεργάζονται οι παρακάτω μεταβλητές: 

o Κυρίως ατμός : αγωγιμότητα, περιεκτικότητα σε SiO2 

o Τύμπανο λέβητα : αγωγιμότητα, pH, περιεκτικότητα σε SiO2 

o Νερό τροφοδοσίας : αγωγιμότητα, pH, περιεκτικότητα σε O2 

o Νερό αναπλήρωσης : αγωγιμότητα, pH 

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί για τον έλεγχο της συγκέντρωσης πυριτικού οξέως, λαμβάνοντας 

υπόψη και την υψηλή πίεση του ατμού που απαιτεί συγκέντρωση σε SiO2 στον ατμό που 

εισέρχεται στον στρόβιλο όχι μεγαλύτερη από 20 ppb. 

Εκεί όπου απαιτούνται θα εγκατασταθούν ειδικά συστήματα έγχυσης χημικών. 

Α.6.17.  Σύστημα αέρος οργάνων και εξυπηρέτησης 

Θα εγκατασταθούν δύο αεροσυμπιεστές, δύο ξηραντήρες, δύο αεροθυλάκια και δύο δίκτυα 

διανομής πεπιεσμένου αέρα : 

o Δίκτυο παροχής αέρα οργάνων 

o Δίκτυο παροχής αέρα χρήσης 

Α.6.18  Σύστημα παρακολούθησης ελέγχου εκπομπών 

 Θα παρακολουθούνται οι εκπομπές από την κύρια καμινάδα έτσι ώστε να: 

o ελέγχεται η πλήρης συμμόρφωση με τα όρια εκπομπών 

o να επιβεβαιώνεται σε στατιστική βάση, ότι οι συνθήκες λειτουργίας είναι αποδεκτές για το 

περιβάλλον. 

Θα εγκατασταθούν αυτόματα όργανα μέτρησης των ακόλουθων παραμέτρων σε συνεχή βάση 

(οn line) : 

o Θερμοκρασία και πίεση απαερίων 

o Συγκέντρωση Ο2 

o Συγκέντρωση CO 

o Συγκέντρωση NOx 

Οι μετρήσεις θα συμμορφώνονται προς τους αντίστοιχους εγχώριους και Ευρωπαϊκούς 

κανονισμούς και πρότυπα (CEN, ISO) 
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Α.6.19  Σύστημα ψύξης – θέρμανσης - εξαερισμού 

Θα εγκατασταθεί σύστημα κλιματισμού ώστε να επικρατούν αποδεκτές συνθήκες στους 

παρακάτω χώρους : 

• Κτίριο στροβίλων (μόνο εξαερισμός) 

• Αίθουσα ελέγχου 

• Αίθουσα συσσωρευτών 

• Γραφεία 

• Αίθουσες πινάκων χαμηλής και μέσης τάσης. 

Οι συνθήκες σχεδιασμού των εσωτερικών χώρων θα είναι ως ακολούθως : 

1. Γραφεία και αίθουσα ελέγχου Tmax : 24 °C RH 50% ± 5% 

  Tmin : 20 °C 

2.  Αίθουσες πινάκων    Tmax : 30 °C 

  Tmin : 10 °C 

3. Λοιποί αεριζόμενοι χώροι    Tmax : 5 °C πάνω από την θερμοκρασία 

περιβάλλοντος 

Α.7.  Ηλεκτρολογικό Σύστημα 

Α.7.1.  Γενική Περιγραφή 

Το ηλεκτρολογικό σύστημα θα σχεδιαστεί με στόχο : 

o Την επίτευξη υψηλού επιπέδου ασφάλειας για το προσωπικό του σταθμού 

o την υψηλή αξιοπιστία 

o την χρήση υποσυστημάτων με χαμηλό δείκτη βλαβών 

Οι καταναλώσεις του σταθμού θα ομαδοποιηθούν με στόχο την βελτιστοποίηση ανάλογα με : 

o την λειτουργία που επιτελούν 

o τις διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας 

o τις διαφορετικές απαιτήσεις συντήρησης  

Τα συστήματα μέσης τάσης, από την πλευρά της γεννήτριας και από την πλευρά των 6kV θα 

λειτουργούν με γειωμένο ουδέτερο μέσω κατάλληλα διαστασιολογημένων αντιστάσεων ώστε 

να αναγνωρίζονται σωστά τα σφάλματα γειώσεων.   

Θα υπάρξει πρόβλεψη για αυτόματη αλλαγή τροφοδοσίας από διαφορετικές μπάρες 

μετάδοσης ώστε να εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη λειτουργία του σταθμού 

Συστήματα αδιάλειπτης τροφοδοσίας ενέργειας και συστήματα ασφαλείας (UPS, Η/Ζ) 

προβλέπονται για την τροφοδοσία βασικών υπηρεσιών ασφάλειας για την προστασία του 

προσωπικού και του εξοπλισμού.   

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα επίπεδα τάσης του σταθμού : 
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Α.7.2.  Βασικός εξοπλισμός  

Το ηλεκτρικό σύστημα θα περιλαμβάνει τις παρακάτω βασικές μονάδες : 

o Υπαίθριος υποσταθμός 400kV με δύο σειρές από μπάρες μετάδοσης ισχύος, δύο πύλες 

εξόδου και δύο πύλες σύνδεσης με τον σταθμό . 

o Καλώδια σύνδεσης της περιέλιξης Υ.Τ των μετασχηματιστών ανύψωσης με την πύλη 

σύνδεσης του υποσταθμού. 

o Μία τριφασική σύγχρονη γεννήτρια, ονομαστικής τάσης 15kV, ονομαστικής ισχύος 

400 MVA, ψυχόμενη με υδρογόνο, πλήρης με σύστημα διέγερσης, στατικό εκκινητή, 

και πίνακες προστασίας 

o Μία τριφασική σύγχρονη γεννήτρια, ονομαστικής τάσης 15kV, ονομαστικής ισχύος 

200 MVA, αερόψυκτη, πλήρης με σύστημα διέγερσης, στατικό εκκινητή, και πίνακες 

προστασίας 

o Έναν μετασχηματιστή ανύψωσης τάσης δύο τυλιγμάτων, με λόγο ανύψωσης 

400/15kV, ονομαστικής ισχύος 500 MVA, ODAF στους 40 °C, με δυνατότητα 

μεταβολής λόγου ανύψωσης με φορτίο.    

o Έναν μετασχηματιστή ανύψωσης τάσης δύο τυλιγμάτων, με λόγο ανύψωσης 

400/15kV, ονομαστικής ισχύος 250 MVA, OFAF στους 15 °C, με δυνατότητα 

μεταβολής λόγου ανύψωσης με φορτίο.  

o Δύο τριφασικές μονωμένες μπάρες σύνδεσης των γεννητριών με τους μετασχηματιστές 

o Δύο γειώσεις γεννητριών  

o Τριφασικός διακόπτης γεννήτριας με διακόπτη αποσύνδεσης του στατικού εκκινητή 

o Δύο – ένας εφεδρικός – μετασχηματιστής βοηθητικών με λόγο υποβιβασμού 15/6,3kV, 

ο οποίος συνδέεται στην μπάρα μετάδοσης της γεννήτριας με ισχύ ανάλογη της ισχύος 

των βοηθητικών φορτίων της μονάδας. 

o Κυψέλη 6kV με δύο εισόδους, που περιλαμβάνει διακόπτες SF6 ή αντίστοιχους κενού, 

διαστασιολογημένους για την τροφοδοσία φορτίων στα 6kV καθώς και των μετ/στών 

διανομής βοηθητικών 6/0,4kV. 

o 5 μετασχηματιστές διανομής βοηθητικών 6/0,4kV.    

o Μπάρες Χ.Τ. για την σύνδεση των μετ/στών με το κέντρο ελέγχου κινητήρων  

Μέγεθος Τάση Συχν 

Τάση μεταφοράς 400 kV 50Hz 

Τάση παραγωγής 15 kV 50Hz 

Mέση Τάση διανομής μονάδας 6,3 kV 50Hz 

Χαμηλή Τάση (Χ.Τ.) 400 V 50Hz 

Σύστημα συνεχούς ρεύματος 110 VDC  

Σύστημα UPS 220 50Hz 
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o Κέντρο ελέγχου κινητήρων 

o Η/Ζ έκτακτης ανάγκης 

o Πίνακες χαμηλής τάσης (Χ.Τ.) 

o Σύστημα συνεχούς ρεύματος (DC 110) μετά των συσσωρευτών και ανορθωτών 

o Σύστημα ασφαλείας (UPS) 

o Καλώδια, εσχάρες καλωδίων και περιφερειακά αυτών 

o Γειώσεις και αντικεραυνική προστασία 

o Φωτισμός 

Στις παρακάτω παραγράφους περιγράφονται οι κυριότερες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.  

Α.7.3.  Υποσταθμός 

Ο Υπαίθριος υποσταθμός Υ.Τ. ο οποίος θα έχει δύο σειρές από μπάρες ισχύος, θα αποτελείται 

από πέντε πύλες : δύο πύλες για την διασύνδεση με το Εθνικό Δίκτυο δύο πύλες σύνδεσης με 

τις γεννήτριες του σταθμό, και μια πύλη για την διασύνδεση των δύο μπαρών ισχύος μεταξύ 

τους. 

Ο υποσταθμός θα περιλαμβάνει τα παρακάτω βασικά τμήματα : 

o Μονωτήρες μεταλλικού οξειδίου 

o Μετασχηματιστές για μέτρησης τάσης και προστασία 

o Μετασχηματιστές για μέτρησης έντασης ρεύματος και προστασία 

o Διακόπτες 

o Αποζεύκτες και γειώσεις 

Α.7.4.  Μετασχηματιστές ανύψωσης τάσης Τ1 και Τ2 

Οι Μετασχηματιστές ανύψωσης τάσης έχουν επιλεγεί με βάση την απόδοση των γεννητριών. 

Οι μετ/στές θα είναι πλήρεις όλων των περιφερειακών τους που απαιτούνται για την ασφαλή 

λειτουργία και συντήρησή τους.  

Τα παρακάτω περιφερειακά τους θα εγκατασταθούν κατ΄ ελάχιστο : 

o Δεξαμενή ελαίου 

o Ασφάλεια Buchholz 

o Ασφαλιστικά 

o Θερμοστοιχεία για την παρακολούθηση της θερμοκρασίας 

o Βαλβίδες συμπλήρωσης - αντικατάστασης ελαίου  

o Ρόδες  

Α.7.5.  Γεννήτριες Αεριοστροβίλου και Ατμοστροβίλου 

Τα χαρακτηριστικά των γεννητριών θα είναι όπως παρουσιάζονται παρακάτω : 

Ισχύς     500 MVA(Α/Σ)/ 250 MVA(Ατ/Σ) 

Σ.Φ.     0.85 
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Τάση     15kV 

Συχνότητα    50Hz 

Ταχύτητα    3000 RPM 

Ψύξη     αέρας 

Σύνδεση περιέλιξης του στάτορα wye 

Κλάση μόνωσης   F 

Αύξηση θερμοκρασίας  class B 

Διέγερση    στατικού τύπου 

Α.7.6.  Στατικό σύστημα εκκίνησης Α/Σ 

Το σύστημα εκκίνησης του αεριοστροβίλου θα περιλαμβάνει ηλεκτρονικό μετατροπέα 

συχνοτήτων  

Α.7.7.  Πίνακες Μέσης Τάσης 

Οι πίνακες μέσης τάσης θα τοποθετηθούν σε στεγασμένο χώρο εντός του κτιρίου 

ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και θα έχουν προδιαγραφές μηχανικής ασφαλείας επιπέδου IP31. 

Θα υπάρξει πρόβλεψη για εφεδρικά τμήματα. 

Α.7.8.  Κινητήρες 

Οι επαγωγικοί κινητήρες με ισχύ μεγαλύτερη των 200 kW θα συνδεθούν στην μέση τάση, ενώ 

οι κινητήρες με ισχύ μεγαλύτερη των 75 kW θα συνδεθούν κατά προτίμηση μέσω του κέντρου 

ελέγχου κινητήρων. 

Οι κινητήρες θα είναι τύπου TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled) με κλάση προστασίας 

τουλάχιστον IP54 για στεγασμένους χώρους και IP55 για κινητήρες που θα εγκατασταθούν σε 

εξωτερικούς χώρους.  

Α.7.9.  Σύστημα γείωσης μονάδας  

Το σύστημα γείωσης του σταθμού θα αποτελείται από  

• Το κύριο σύστημα γείωσης μονάδας για την διανομή στο έδαφος ρευμάτων από 

σφάλματα και για την ισοστάθμιση του δυναμικού. 

• Το κύριο σύστημα γείωσης αποτελείται από ένα πλήρες υπόγειο πλέγμα το οποίο 

καλύπτει όλη την έκταση των εγκαταστάσεων του σταθμού με το οποίο συνδέονται 

κτίρια, μηχανήματα και υπερκατασκευές. Το σύστημα γείωσης θα είναι σύννομο με 

την προδιαγραφή IEEE 80.   

• Το δευτερεύον σύστημα γείωσης για την σύνδεση μεμονωμένων εγκαταστάσεων με το 

κύριο σύστημα γείωσης.   

Α.7.10  Σύστημα παροχής συνεχούς ρεύματος 

Το σύστημα παροχής συνεχούς ρεύματος θα τοποθετηθεί σε στεγασμένο χώρο και θα 

χρησιμεύει για την αδιάλειπτη τροφοδοσία συνεχούς ρεύματος στα συστήματα συνεχούς 

ρεύματος συμπεριλαμβανομένης της αντλίας ελαίου λίπανσης έκτακτης ανάγκης. Το σύστημα 

που θα τροφοδοτείται από παροχή εναλλασσόμενου στα 400 V θα περιλαμβάνει τα παρακάτω : 

• Συσσωρευτές  

• Φορτιστή συσσωρευτών 
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• Πίνακα διανομής με τις απαραίτητες προστασίες 

Α.7.11.  Σύστημα αδιάλειπτης παροχής (UPS)  

Το σύστημα UPS θα τροφοδοτείται από το σχετικό σύστημα συνεχούς ρεύματος και 

εναλλακτικά από παροχή εναλλασσόμενου στα 400 V και θα παρέχει σταθερή και αδιάλειπτη 

παροχή στα 50 Hz ~ σε απαραίτητα συστήματα ελέγχου και σήμανσης καθώς και άλλους 

απαραίτητους καταναλωτές εναλλασσόμενου ρεύματος  

Α.7.12.  Σύστημα φωτισμού 

Χωρίζεται στα παρακάτω συστήματα  

• Κύριο σύστημα φωτισμού (τροφοδοτείται από το δίκτυο με εναλλασσόμενο ρεύμα)  

• Απαραίτητο σύστημα φωτισμού (τροφοδοτούμενο από το H/Z ασφαλείας σε 

περίπτωση διακοπής) 

• Σύστημα φωτισμού έκτακτης ανάγκης συνδεδεμένο με μπαταρίες.  

Α.8.  Σύστημα ελέγχου και Εποπτεία 

Προβλέπεται γα την λειτουργία του σταθμού ο βαθμός αυτοματισμού που περιγράφεται στις 

επόμενες παραγράφους 

Α.8.1.  Λειτουργία 

Το σύστημα ελέγχου θα σχεδιαστεί με στόχο την ελαχιστοποίηση των επιτόπιων ανθρώπινων 

παρεμβάσεων και την διευκόλυνση της γενικής εποπτείας του σταθμού 

Όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με την φυσιολογική λειτουργία του σταθμού θα είναι 

διαθέσιμα στην αίθουσα κεντρικού ελέγχου και τυχόν δυσλειτουργίες συστημάτων θα 

γνωστοποιούνται στους χειριστές του σταθμού εντός αυτής. Οι χειριστές θα χειρίζονται τα 

συστήματα του σταθμού μέσω οθονών και πληκτρολογίων του συστήματος ελέγχου. 

Συμπληρωματικά θα υπάρχουν και ορισμένοι πίνακες άμεσου ελέγχου. 

Οι διαδικασίες ρύθμισης και οι συνηθέστερες διαδικασίες χειρισμού θα είναι 

αυτοματοποιημένες σε τέτοιο βαθμό ώστε ο σταθμός να μπορεί να λειτουργήσει υπό την 

εποπτεία ενός μόνου χειριστή ο οποίος θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει επιτυχώς συμβάντα 

δυσλειτουργίας συστημάτων λαμβάνοντας τις αναγκαίες αποφάσεις. 

Προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κράτηση του σταθμού, ή έστω μείωση παραγωγής, 

εφεδρικά συστήματα θα τίθενται αυτόματα σε λειτουργία σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας 

των βασικών. 

Παρομοίως οι βρόχοι ελέγχου θα διαθέτουν διπλούς αισθητήρες για αυξημένη αξιοπιστία 

μέτρησης και αποφυγή περιπτώσεων εσφαλμένων συναγερμών. 

Η αυτόματη εκκίνηση εφεδρικού συστήματος μετά από κράτηση του αντίστοιχου κυρίως 

συστήματος δεν αποτελεί αιτία συναγερμού. Ο χειριστής θα ενημερώνεται για την εκκίνηση 

καθώς και τις συνθήκες που οδήγησαν σε αυτήν. 

Οι διαδικασίες για την προετοιμασία ψυχρής εκκίνησης γενικά πραγματοποιούνται επιτόπου 

(χειροκίνητα). 
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Ο χειροκίνητος έλεγχος συστημάτων θεωρείται βοηθητικός και θα περιορίζεται στις παρακάτω 

περιπτώσεις 

o Απαίτηση του χειριστή 

o Αποτυχία ελέγχου μέσω του αυτόματου συστήματος 

o Ειδικές συνθήκες διεργασιών  

Α.8.2.  Εποπτεία 

Κάθε απαραίτητη πληροφορία για την εποπτεία του σταθμού θα μεταβιβάζεται και θα 

προβάλλεται στις οθόνες της κεντρικής αίθουσας ελέγχου   

Τιμές παραμέτρων χρήσιμων για την εποπτεία και τον έλεγχο του σταθμού θα μετρώνται και 

θα προβάλλονται με την πραγματική τιμή τους εντός απλοποιημένων διαγραμμάτων ροής σε 

οθόνες υπολογιστών. Η αποθήκευση ιστορικών στοιχείων θα επιτρέπει στον χειριστή να 

ελέγξει άμεσα τι συνέβαινε πριν από κάποιο συμβάν. 

Α.8.3.  Συναγερμοί 

  Οι συναγερμοί είναι ομαδοποιημένοι κατά ομάδες συστημάτων από άποψης χειρισμού και 

επίπεδα προτεραιότητας ανάλογα με τα χρονικά περιθώρια για επέμβαση του χειριστή 

σύμφωνα με τα παρακάτω :  

o Σήμανση κατάστασης διαφορετικής από την προβλεπόμενη αλλά αποδεκτής από 

λειτουργικής απόψεως 

o Σήμανση αστοχίας – κράτησης που δεν προβληματίζει την λειτουργία αλλά απαιτεί 

εκτέλεση ενεργειών συντήρησης 

o Σήμανση βλάβης που μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία 

o Σήμανση βλάβης που απαιτεί ταχεία ενέργεια ελέγχου προκειμένου να συνεχιστεί 

απρόσκοπτα η λειτουργία του σταθμού 

o Σήμανση σοβαρής βλάβης που απαιτεί την ενεργοποίηση διαδικασιών έκτακτης 

ανάγκης   

 Ο χειριστής ενημερώνεται με σήμανση συναγερμού για την πιο σοβαρή κατάσταση ώστε να 

μην αποσπάται η προσοχή του από περιστατικά ήσσονος σημασίας που προσφέρουν χρονικά 

περιθώρια για την αντιμετώπισή τους.  

Α.9.   Διασυνδέσεις με εγκαταστάσεις Κοινής Ωφέλειας 

Α.9.1.  Ηλεκτρικές διασυνδέσεις 

Ο σταθμός θα συνδεθεί με το εθνικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας των γραμμών 

400kV. Οι γραμμές των 400kV περνούν σε απόσταση περίπου 7 έως 10 km. 

Τα έργα σύνδεσης περιλαμβάνουν την κατασκευή των γραμμών 400kV και τις κατάλληλους 

χώρους (αυλές) διακοπτικού εξοπλισμού στα δύο άκρα. Η ιδιοκτησία, η άδεια, η κατασκευή 

και η λειτουργία της γραμμής διασυνδέσεως ανήκει στον Διαχειριστή του Συστήματος 

(ΑΔΜΗΕ). 

Η συνδετική γραμμή υψηλής τάσης θα περνά από αγροτικές περιοχές και κατά συνέπεια δεν 

αναμένονται προβλήματα στην έκδοση των σχετικών αδειών. 



         ΤεχνοΜετρική  ΘΗΣ Χάλκης : Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

 - 312 - Ιανουάριος  2020 

 

 

Α.9.2.  Σύνδεση φυσικού αερίου 

Η παροχή φυσικού αερίου στον σταθμό θα πραγματοποιείται μέσω ενός αγωγού παροχής, ο 

οποίος θα είναι συνδεδεμένος με το εθνικό δίκτυο φυσικού αερίου, το οποίο διέρχεται σε 

απόσταση περίπου 1 με 2  km από τον σταθμό. 

Οι εργασίες σύνδεσης περιλαμβάνουν την κατασκευή αγωγού σύνδεσης υψηλής πίεσης (PN 

70bar) διαμέτρου 14”, εργασίες συνδέσεως ο οποίος θα διασυνδέει τον εθνικό αγωγό με το 

χώρο υποδοχής του αερίου στο γήπεδο του σταθμού, ο οποίος περιλαμβάνει και σταθμό 

Μέτρησης / Μείωσης της πίεσης (M/R) (70 bar/35 bar) στο οικόπεδο του σταθμού. 

Η ιδιοκτησία, η κατασκευή, η λειτουργία και η αδειοδότηση του έργου θα γίνει από την ΔΕΠΑ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Β.1  Εισαγωγή 

Εις το Παράρτημα αυτό γίνεται μία επιλεκτική προσαρμογή της Εκτελεστικής Αποφάσεως (ΕΕ) 

2017/1442 της Επιτροπής της 31ης Ιουλίου 2017 για τον καθορισμό των συμπερασμάτων για τις 

βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ) βάσει της οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου όσον αφορά μεγάλες μονάδες καύσης 

Παρατίθενται οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ) που προσιδιάζουν σε μονάδες συνδυασμένου 

κύκλου με φυσικό αέριο ή πετρέλαιο της αποφάσεως αυτής. Από τους παρατιθέμενους πίνακες συχνά 

έχουν αφαιρεθεί γραμμές που δεν σχετίζονται την τεχνολογία που εξετάζεται εις την παρούσα ΜΠΕ.  

Η αρίθμηση των παραγράφων που χρησιμοποιείται είναι ακριβώς η ίδια με εκείνης της αποφάσεως. 

Β.2  Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

ΒΔΤ 1 

Για τη βελτίωση της συνολικής περιβαλλοντικής επίδοσης, η ΒΔΤ συνίσταται στην εφαρμογή και τήρηση ενός συστήματος 

περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΣΠΔ) που να ενσωματώνει όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

i)  δέσμευση της διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των ανώτερων διοικητικών στελεχών· 

ii) προσδιορισμό, από τη διοίκηση, μιας περιβαλλοντικής πολιτικής η οποία να περιλαμβάνει τη συνεχή βελτίωση της 

περιβαλλοντικής επίδοσης της εγκατάστασης· 

iii)  προγραμματισμό και καθορισμό των απαραίτητων διαδικασιών, σκοπών και στόχων, σε συνάρτηση με τον οικονομικό 

προγραμματισμό και τις επενδύσεις· 

iv)  εφαρμογή των διαδικασιών, με ιδιαίτερη προσοχή στα εξής: 

α) διάρθρωση και αρμοδιότητες 

β) πρόσληψη, εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και ικανότητα 

γ) επικοινωνία 

δ) συμμετοχή των εργαζομένων 

ε) τεκμηρίωση 

στ) αποτελεσματικός έλεγχος διεργασίας 

ζ) προβλεπόμενα προγράμματα τακτικής συντήρησης 

η) ετοιμότητα και αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών 

θ) εξασφάλιση της συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική νομοθεσία· 

v) έλεγχο επιδόσεων και λήψη διορθωτικών μέτρων, με ιδιαίτερη προσοχή στα εξής: 

α) παρακολούθηση και μέτρηση [βλέπε επίσης την έκθεση αναφοράς του JRC για την παρακολούθηση των 

εκπομπών στην ατμόσφαιρα και στο νερό από εγκαταστάσεις αναφερόμενες στην οδηγία για τις βιομηχανικές 

εκπομπές (IED) — ROM] 

β) διορθωτικά και προληπτικά μέτρα 

γ) τήρηση αρχείων 

δ) ανεξάρτητο (όπου είναι εφικτό) εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο ώστε να διαπιστώνεται αν το ΣΠΔ είναι 

σύμφωνο με τα προγραμματισμένα μέτρα ή όχι και αν έχει εφαρμοστεί και διατηρείται σωστά· 

vi) επανεξέταση του ΣΠΔ και της αδιάλειπτης καταλληλότητας, επάρκειας και αποτελεσματικότητάς του από ανώτερα 

διοικητικά στελέχη· 

vii) παρακολούθηση της ανάπτυξης καθαρότερων τεχνολογιών· 

viii) συνεκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την οριστική παύση της εγκατάστασης κατά το στάδιο του 

σχεδιασμού μιας νέας μονάδας και καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της, συμπεριλαμβανομένων των εξής: 

α) αποφυγής υπόγειων δομών 
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β) ενσωμάτωσης χαρακτηριστικών που διευκολύνουν την αποσυναρμολόγηση 

γ) επιλογής φινιρισμάτων επιφανείας που απορρυπαίνονται εύκολα 

δ) χρήσης διατάξεων εξοπλισμού για την ελαχιστοποίηση των παγιδευμένων χημικών στοιχείων και τη 

διευκόλυνση της αποστράγγισης ή του καθαρισμού 

ε) σχεδιασμού ευέλικτου, αυτόνομου εξοπλισμού που επιτρέπει τη σταδιακή απόσυρση 

στ) χρήσης βιοαποικοδομήσιμων και ανακυκλώσιμων υλικών όπου είναι δυνατό· 

ix) εφαρμογή κλαδικής συγκριτικής αξιολόγησης σε τακτική βάση. 

Ειδικότερα για τον συγκεκριμένο τομέα, είναι επίσης σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του 

ΣΠΔ, τα οποία όπου κρίνεται σκόπιμο περιγράφονται στην αντίστοιχη ΒΔΤ: 

x)  προγράμματα διασφάλισης ποιότητας / ελέγχου ποιότητας τα οποία θα εξασφαλίζουν ότι τα 

χαρακτηριστικά όλων των καυσίμων έχουν προσδιοριστεί και ελέγχονται πλήρως (βλέπε ΒΔΤ 9)· 

xi) σχέδιο διαχείρισης για τη μείωση εκπομπών στην ατμόσφαιρα και/ή στο νερό σε μη κανονικές συνθήκες λειτουργίας, 

συμπεριλαμβανομένων των περιόδων έναρξης και διακοπής λειτουργίας (βλέπε ΒΔΤ 10 και ΒΔΤ 11)· 

xii) σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων το οποίο θα εξασφαλίζει την αποφυγή, την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, την 

ανακύκλωση ή με άλλον τρόπο ανάκτηση των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των τεχνικών που 

δίδονται στη ΒΔΤ 16· 

xiii) συστηματική μέθοδο εντοπισμού και αντιμετώπισης δυνητικών ανεξέλεγκτων και/ή μη προγραμματισμένων 

εκπομπών στο περιβάλλον και ειδικότερα: 

α) εκπομπών στο έδαφος και στα υπόγεια ύδατα από τον χειρισμό και την αποθήκευση καυσίμων, προσθέτων, 

υποπροϊόντων και αποβλήτων 

β) εκπομπών που συνδέονται με την αυτοθέρμανση και/ή αυτανάφλεξη καυσίμου κατά τις δραστηριότητες 

αποθήκευσης και χειρισμού· 

xiv) σχέδιο διαχείρισης σκόνης για την αποφυγή ή, όπου αυτό δεν είναι εφικτό, τη μείωση των διάχυτων εκπομπών από τη 

φόρτωση, την εκφόρτωση, την αποθήκευση και/ή τον χειρισμό καυσίμων, καταλοίπων και προσθέτων· 

xv) σχέδιο διαχείρισης θορύβου όπου αναμένεται ή διατηρείται όχληση λόγω θορύβου σε ευαίσθητες περιοχές υποδοχής, 

το οποίο θα περιλαμβάνει: 

α) πρωτόκολλο για την παρακολούθηση του θορύβου στα όρια της μονάδας 

β) πρόγραμμα μείωσης θορύβου 

γ) πρωτόκολλο απόκρισης σε περιστατικά θορύβου το οποίο θα περιέχει κατάλληλες δράσεις και 

χρονοδιαγράμματα 

δ) ανασκόπηση ιστορικού περιστατικών θορύβου, διορθωτικά μέτρα και διάχυση των γνώσεων σχετικά με 

περιστατικά θορύβου στα επηρεαζόμενα μέρη· 

xvi) για την καύση, αεριοποίηση ή συναποτέφρωση δύσοσμων ουσιών, ένα σχέδιο διαχείρισης οσμών το οποίο θα 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

α) πρωτόκολλο για την παρακολούθηση των οσμών 

β) όπου απαιτείται, πρόγραμμα μείωσης των οσμών για τον εντοπισμό και την εξάλειψη ή μείωση των εκπομπών 

οσμών 

γ) πρωτόκολλο καταγραφής περιστατικών οσμών και τις κατάλληλες δράσεις και χρονοδιαγράμματα 

δ) ανασκόπηση ιστορικού περιστατικών οσμών, διορθωτικά μέτρα και διάχυση των γνώσεων σχετικά με 

περιστατικά οσμών στα επηρεαζόμενα μέρη. 

Σε περιπτώσεις στις οποίες η αξιολόγηση δείχνει ότι οποιοδήποτε από τα στοιχεία που αναγράφονται στα σημεία x) έως xvi) 

δεν είναι απαραίτητο, καταγράφεται η απόφαση, συμπεριλαμβανομένων των αιτιών. 

Δυνατότητα εφαρμογής 

Το πεδίο εφαρμογής (π.χ. επίπεδο λεπτομέρειας) και ο χαρακτήρας του ΣΠΔ (π.χ. τυποποιημένο ή μη τυποποιημένο) 

συνδέονται γενικά με τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της εγκατάστασης, καθώς και με το εύρος των 

ενδεχόμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεών της. 
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Β.3.  Παρακολούθηση 

ΒΔΤ 2.  

Η ΒΔΤ συνίσταται στον καθορισμό της καθαρής ηλεκτρικής απόδοσης και/ή του καθαρού συνολικού ποσοστού 

χρησιμοποίησης καυσίμου και/ή της καθαρής απόδοσης μηχανικής ενέργειας της μεμονωμένης μονάδας αεριοποίησης, IGCC 

ή καύσης, μέσω εκτέλεσης δοκιμής απόδοσης σε πλήρες φορτίο ( 1 ), σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ, μετά από τη θέση σε 

λειτουργία της μεμονωμένης μονάδας και μετά από κάθε τροποποίηση η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει σε σημαντικό 

βαθμό την καθαρή ηλεκτρική απόδοση και/ή το καθαρό συνολικό ποσοστό χρησιμοποίησης καυσίμου και/ή την καθαρή 

απόδοση μηχανικής ενέργειας της μεμονωμένης μονάδας. Εάν δεν υπάρχουν πρότυπα EN, η ΒΔΤ συνίσταται στη χρήση των 

προτύπων ISO, εθνικών ή άλλων διεθνών προτύπων που εξασφαλίζουν την παροχήστοιχείων ισοδύναμης επιστημονικής 

ποιότητας. 

ΒΔΤ 3.  

Η ΒΔΤ συνίσταται στην παρακολούθηση των βασικών παραμέτρων της διεργασίας που συνδέονται με εκπομπές στην 

ατμόσφαιρα και στο νερό, συμπεριλαμβανομένων όσων δίδονται παρακάτω. 

Ρεύμα διεργασίας Παράμετρος(-οι) Παρακολούθηση 

Απαέρια Παροχή Περιοδικός ή συνεχής προσδιορισμός 

Περιεκτικότητα σε οξυγόνο, 
θερμοκρασία, πίεση 

Περιοδική ή συνεχής μέτρηση 

Περιεκτικότητα σε υδρατμούς (3) 

Υγρά απόβλητα από 
την επεξεργασία 
των απαερίων 

Παροχή, pH, θερμοκρασία Συνεχής μέτρηση 

ΒΔΤ 4.  

Η ΒΔΤ συνίσταται στην παρακολούθηση των εκπομπών στην ατμόσφαιρα τουλάχιστον με τη συχνότητα που αναφέρεται 

παρακάτω και σύμφωνα με τα πρότυπα EN. Εάν δεν υπάρχουν πρότυπα EN, η ΒΔΤ συνίσταται στη χρήση των προτύπων 

ISO, εθνικών ή άλλων διεθνών προτύπων που εξασφαλίζουν την παροχή στοιχείων ισοδύναμης επιστημονικής ποιότητας. 

Ουσία/ 

Παρά-

μετρος 

Καύσιμο/Διεργασία/

Τύπος μονάδας 

καύσης 

Συνολική 

ονομαστική 

θερμική ισχύς 

μονάδας καύσης 

Πρότυπο

(-α) (1) 

Ελάχιστη 

συχνότητα 

παρακολούθηση

ς (2) 

Παρακολούθηση 

που σχετίζεται με 

τη 

NOX Λέβητες, μηχανές και 
στρόβιλοι που 
τροφοδοτούνται με 
φυσικό αέριο 

Όλα τα μεγέθη Γενικά 

πρότυπα 

ΕΝ 

Σε συνεχή 

βάση (3)  (5) 

ΒΔΤ 42  

CO Λέβητες, μηχανές και 
στρόβιλοι που 
τροφοδοτούνται με 
φυσικό αέριο 

Όλα τα μεγέθη Γενικά 

πρότυπα 

ΕΝ 

Σε συνεχή 

βάση (3)  (5) 

ΒΔΤ 43 

( 1 ) Τα γενικά πρότυπα ΕΝ για μετρήσεις σε συνεχή βάση είναι τα EN 15267-1, EN 15267-2, EN 15267-3 και EN 14181. Τα 

πρότυπα ΕΝ για περιοδικές μετρήσεις δίδονται στον πίνακα. 

( 2 ) Η συχνότητα παρακολούθησης δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου η λειτουργία της μονάδας θα είχε ως μόνο σκοπό 

την εκτέλεση μέτρησης εκπομπών.  

( 3 ) Στην περίπτωση μονάδων με ονομαστική θερμική ισχύ < 100 MW που λειτουργούν < 1 500 ώρες/έτος, η ελάχιστη 

συχνότητα παρακολούθησης μπορεί να είναι τουλάχιστον μία φορά κάθε έξι μήνες. Για αεριοστροβίλους, η περιοδική 

παρακολούθηση εκτελείται όταν το φορτίο της μονάδας καύσης είναι > 70 %. Για τη συναποτέφρωση αποβλήτων με άνθρακα, 

λιγνίτη, στερεά βιομάζα και/ή τύρφη, για τη συχνότητα παρακολούθησης πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το μέρος 6 του 

παραρτήματος VI της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές (IED). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D1442&from=EL#ntr3-L_2017212EL.01000301-E0004
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D1442&from=EL#ntr4-L_2017212EL.01000301-E0005
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D1442&from=EL#ntr5-L_2017212EL.01000301-E0006
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D1442&from=EL#ntr6-L_2017212EL.01000301-E0007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D1442&from=EL#ntr8-L_2017212EL.01000301-E0009
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D1442&from=EL#ntr6-L_2017212EL.01000301-E0007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D1442&from=EL#ntr8-L_2017212EL.01000301-E0009
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 ( 5 ) Στην περίπτωση στροβίλων που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο οι οποίοι έχουν ονομαστική θερμική ισχύ < 100 MW 

και λειτουργούν < 1 500 ώρες/έτος, ή στην περίπτωση υφιστάμενων OCGT, μπορεί εναλλακτικά να χρησιμοποιηθεί το 

σύστημα PEMS. 

ΒΔΤ 6.  

Για τη βελτίωση των γενικών περιβαλλοντικών επιδόσεων των μονάδων καύσης και τη μείωση των εκπομπών 

CO και άκαυστων ουσιών στην ατμόσφαιρα, η ΒΔΤ συνίσταται στην εξασφάλιση βελτιστοποιημένης καύσης και 

στη χρήση κατάλληλου συνδυασμού των τεχνικών που παρατίθενται στη συνέχεια. 

 

Τεχνική Περιγραφή Δυνατότητα εφαρμογής 

α) Ανάμειξη και μείξη 

καυσίμου 

Εξασφάλιση σταθερών συνθηκών καύσης και/ή 

μείωση της εκπομπής ρύπων μέσω ανάμειξης 

διαφορετικών ποιοτήτων του ίδιου τύπου καυσίμου 

Εφαρμόζεται γενικά. 

β) Συντήρηση του 

συστήματος καύσης 

Προγραμματισμένη τακτική συντήρηση σύμφωνα 

με τις συστάσεις των προμηθευτών 

γ) Προηγμένο σύστημα 

ελέγχου 

Βλέπε περιγραφή στο τμήμα  8.1 Η δυνατότητα εφαρμογής σε παλαιές 

μονάδες καύσης ενδέχεται να είναι 

περιορισμένη λόγω της ανάγκης 

μετασκευής του συστήματος καύσης και/ή 

του συστήματος εντολών ελέγχου. 

δ) Ορθός σχεδιασμός 

του εξοπλισμού 

καύσης 

Ορθός σχεδιασμός της καμίνου, των θαλάμων 

καύσης, των καυστήρων και των συναφών 

συσκευών 

Εφαρμόζεται γενικά σε νέες μονάδες 

καύσης. 

 

ΒΔΤ 9.  

Για τη βελτίωση των γενικών περιβαλλοντικών επιδόσεων των μονάδων καύσης και/ή αεριοποίησης και τη μείωση των 

εκπομπών στην ατμόσφαιρα, η ΒΔΤ συνίσταται στη συμπερίληψη των ακόλουθων στοιχείων στα προγράμματα διασφάλισης 

ποιότητας / ελέγχου ποιότητας για όλα τα χρησιμοποιούμενα καύσιμα, ως μέρους του συστήματος περιβαλλοντικής 

διαχείρισης (βλέπε ΒΔΤ 1): 

i) Πλήρης αρχικός χαρακτηρισμός του χρησιμοποιούμενου καυσίμου όπου θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι παράμετροι 

που απαριθμούνται στη συνέχεια, σύμφωνα με τα πρότυπα EN. Είναι δυνατή η χρήση προτύπων ISO, εθνικών ή άλλων 

διεθνών προτύπων υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζουν την παροχή στοιχείων ισοδύναμης επιστημονικής ποιότητας. 

ii) Τακτικοί έλεγχοι της ποιότητας του καυσίμου ώστε να εξασφαλίζεται ότι συμφωνεί με τον αρχικό χαρακτηρισμό και με 

τις προδιαγραφές του σχεδιασμού της μονάδας. Η συχνότητα ελέγχου και οι παράμετροι που επιλέγονται από τον πίνακα που 

ακολουθεί βασίζονται στη μεταβλητότητα του καυσίμου και σε αξιολόγηση της συνάφειας έκλυσης ρύπων (π.χ. συγκέντρωση 

στο καύσιμο, χρησιμοποιούμενη μέθοδος επεξεργασίας απαερίων). 

iii) Επακόλουθη προσαρμογή των ρυθμίσεων της μονάδας εάν και όταν είναι αναγκαίο και εφικτό [π.χ. ενσωμάτωση του 

χαρακτηρισμού και ελέγχου καυσίμων στο προηγμένο σύστημα ελέγχου (βλέπε περιγραφή στο τμήμα 8.1)].  

Περιγραφή 

Ο αρχικός χαρακτηρισμός και ο τακτικός έλεγχος του καυσίμου μπορεί να εκτελείται από τον φορέα εκμετάλλευσης και/ή 

τον προμηθευτή του καυσίμου. Εάν εκτελείται από τον προμηθευτή, τα πλήρη αποτελέσματα παρέχονται στον φορέα 

εκμετάλλευσης σε μορφή προδιαγραφής προμηθευτή και/ή εγγύησης για το προϊόν (καύσιμο). 

Καύσιμο(-α) Ουσίες/παράμετροι που υπόκεινται σε χαρακτηρισμό 

Φυσικό αέριο — LHV 

— CH4, C2H6, C3, C4+, CO2, N2, δείκτης Wobbe 
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ΒΔΤ 10.  

Για τη μείωση εκπομπών στην ατμόσφαιρα και/ή στο νερό σε μη κανονικές συνθήκες λειτουργίας (OTNOC), η ΒΔΤ 
συνίσταται στην κατάρτιση και στην εφαρμογή σχεδίου διαχείρισης ως μέρους του συστήματος περιβαλλοντικής 
διαχείρισης (βλέπε ΒΔΤ 1), ανάλογα με τη συνάφεια των δυνητικών εκλύσεων ρύπων, το οποίο θα περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

- κατάλληλο σχεδιασμό των συστημάτων τα οποία θεωρείται ότι σχετίζονται με την πρόκληση μη κανονικών 
συνθηκών λειτουργίας και ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στις εκπομπές στην ατμόσφαιρα, το νερό και/ή το 
έδαφος (π.χ. σχεδιασμός χαμηλού φορτίου για τη μείωση του ελάχιστου φορτίου έναρξης και διακοπής για 
σταθερή παραγωγή σε αεριοστροβίλους), 

- κατάρτιση και εφαρμογή συγκεκριμένου σχεδίου προληπτικής συντήρησης για τα εν λόγω σχετιζόμενα 
συστήματα, 

- επανεξέταση και καταγραφή των εκπομπών που προκαλούνται από μη κανονικές συνθήκες λειτουργίας και 
συναφείς περιστάσεις, και εφαρμογή διορθωτικών μέτρων εάν απαιτηθεί, 

- περιοδική αξιολόγηση των συνολικών εκπομπών όσο ισχύουν οι μη κανονικές συνθήκες λειτουργίας (π.χ. 
συχνότητα συμβάντων, διάρκεια, ποσοτικοποίηση/εκτίμηση εκπομπών) και εφαρμογή διορθωτικών 
μέτρων, εάν απαιτηθεί. 

 

ΒΔΤ 11.   

Η ΒΔΤ συνίσταται στην κατάλληλη παρακολούθηση εκπομπών στην ατμόσφαιρα και/ή το νερό όσο ισχύουν οι μη 
κανονικές συνθήκες λειτουργίας. 

Περιγραφή 

Η παρακολούθηση μπορεί να εκτελείται μέσω απευθείας μέτρησης των εκπομπών ή μέσω παρακολούθησης 
υποκατάστατων παραμέτρων αν αποδειχθεί ότι έχει ίση ή καλύτερη επιστημονική ποιότητα από την απευθείας 
μέτρηση των εκπομπών. Οι εκπομπές κατά την έναρξη και διακοπή μπορούν να αξιολογούνται βάσει λεπτομερούς 
μέτρησης εκπομπών η οποία εκτελείται σε τυπική διαδικασία έναρξης και διακοπής τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος, 
όπου τα αποτελέσματα της εν λόγω μέτρησης θα χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση των εκπομπών για καθεμία 
έναρξη και διακοπή στη διάρκεια του έτους. 

Β.4.   Ενεργειακή απόδοση 

ΒΔΤ 12.  

Για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των μεμονωμένων μονάδων καύσης, αεριοποίησης και/ή IGCC που λειτουργούν 

≥ 1 500 ώρες/έτος, η ΒΔΤ συνίσταται στη χρήση κατάλληλου συνδυασμού των τεχνικών που δίδονται στη συνέχεια. 

Τεχνική Περιγραφή Δυνατότητα εφαρμογής 

α) Βελτιστοποίηση 

καύσης 

Βλέπε περιγραφή στο τμήμα 8.2. 

Η βελτιστοποίηση της καύσης 

ελαχιστοποιεί την περιεκτικότητα των 

απαερίων και των στερεών καταλοίπων 

της καύσης σε άκαυστες ουσίες. 

Εφαρμόζεται γενικά. 

β) Βελτιστοποίηση 

συνθηκών 

μέσου εργασίας 

Λειτουργία στην υψηλότερη δυνατή 

πίεση και θερμοκρασία του αερίου ή 

ατμού που χρησιμοποιείται ως μέσο 

εργασίας, στο πλαίσιο των περιορισμών 

που συνδέονται, ενδεικτικά, με τον 

έλεγχο των εκπομπών NOX ή τα 

χαρακτηριστικά της απαιτούμενης 

ενέργειας. 

γ) Βελτιστοποίηση 

του κύκλου 

ατμού 

Λειτουργία σε χαμηλότερη πίεση 

εξάτμισης του στροβίλου με χρήση της 

χαμηλότερης δυνατής θερμοκρασίας 

του νερού ψύξης του συμπυκνωτή, στο 

πλαίσιο των συνθηκών σχεδιασμού. 

δ) Ελαχιστοποίηση 

της 

Ελαχιστοποίηση της εσωτερικής 

κατανάλωσης ενέργειας (π.χ. 
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κατανάλωσης 

ενέργειας 

μεγαλύτερη απόδοση της αντλίας 

τροφοδοσίας νερού). 

ε) Προθέρμανση 

του αέρα 

καύσης 

Επαναχρησιμοποίηση μέρους της 

θερμότητας που ανακτάται από τα 

απαέρια καύσης για την προθέρμανση 

του αέρα που χρησιμοποιείται στην 

καύση. 

Εφαρμόζεται γενικά στο πλαίσιο των περιορισμών 

που σχετίζονται με την ανάγκη ελέγχου των 

εκπομπών NOX. 

στ) Προθέρμανση 

καυσίμου 

Προθέρμανση του καυσίμου με χρήση 

ανακτηθείσας θερμότητας. 

Εφαρμόζεται γενικά στο πλαίσιο των περιορισμών 

που συνδέονται με τον σχεδιασμό του λέβητα και 

την ανάγκη ελέγχου των εκπομπών NOX. 

ζ) Προηγμένο 

σύστημα 

ελέγχου 

Βλέπε περιγραφή στο τμήμα 8.2. 

Ο έλεγχος με τη βοήθεια υπολογιστή 

των βασικών παραμέτρων της καύσης 

επιτρέπει βελτίωση της απόδοσης 

καύσης. 

Εφαρμόζεται γενικά στις νέες μεμονωμένες μονάδες. 

Η δυνατότητα εφαρμογής σε παλαιές μεμονωμένες 

μονάδες ενδέχεται να είναι περιορισμένη λόγω της 

ανάγκης μετασκευής του συστήματος καύσης και/ή 

του συστήματος εντολών ελέγχου. 

η) Προθέρμανση 

του νερού 

τροφοδοσίας με 

χρήση 

ανακτηθείσας 

θερμότητας 

Προθέρμανση του νερού που εξέρχεται 

από τον συμπυκνωτή ατμού με χρήση 

ανακτηθείσας θερμότητας, πριν από την 

επαναχρησιμοποίησή του στον λέβητα. 

Εφαρμόζεται μόνο σε κυκλώματα ατμού και όχι σε 

λέβητες θερμού νερού. 

Η δυνατότητα εφαρμογής σε υφιστάμενες 

μεμονωμένες μονάδες ενδέχεται να είναι 

περιορισμένη λόγω περιορισμών που συνδέονται με 

τη διαμόρφωση της μονάδας και την ποσότητα της 

ανακτήσιμης θερμότητας. 

θ) Ανάκτηση 

θερμότητας 

μέσω 

συμπαραγωγής 

(ΣΗΘ) 

Ανάκτηση θερμότητας (κυρίως από το 

σύστημα ατμού) για την παραγωγή 

θερμού νερού/ατμού για χρήση σε 

βιομηχανικές διεργασίες/ 

δραστηριότητες ή σε δημόσιο δίκτυο 

για τηλεθέρμανση. Είναι δυνατή η 

επιπλέον ανάκτηση θερμότητας από: 

— απαέρια 

— ψύξη σχάρας 

— κυκλοφορούσα ρευστοποιημένη 

κλίνη. 
 

Εφαρμόζεται στο πλαίσιο των περιορισμών που 

συνδέονται με την τοπική ζήτηση θερμότητας και 

ισχύος. 

Η δυνατότητα εφαρμογής ενδέχεται να είναι 

περιορισμένη στην περίπτωση συμπιεστών αερίου με 

μη προβλέψιμο λειτουργικό προφίλ θερμότητας. 

ι) Ετοιμότητα 

ΣΗΘ 

Βλέπε περιγραφή στο τμήμα 8.2. Εφαρμόζεται μόνο σε νέες μεμονωμένες μονάδες 

στις οποίες υπάρχουν ρεαλιστικές δυνατότητες 

χρήσης θερμότητας πλησίον της μεμονωμένης 

μονάδας. 

ια) Συμπυκνωτής 

απαερίων 

Βλέπε περιγραφή στο τμήμα 8.2. Εφαρμόζεται γενικά σε μεμονωμένες μονάδες ΣΗΘ 

υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει επαρκής ζήτηση για 

θερμότητα χαμηλής θερμοκρασίας. 

ιβ) Συσσώρευση 

θερμότητας 

Αποθήκευση συσσώρευσης θερμότητας 

σε λειτουργία ΣΗΘ. 

Εφαρμόζεται μόνο σε μεμονωμένες μονάδες ΣΗΘ. 

Η δυνατότητα εφαρμογής ενδέχεται να είναι 

περιορισμένη στην περίπτωση χαμηλής ζήτησης 

θερμικού φορτίου. 

ιγ) Υγρή 

καπνοδόχος 

Βλέπε περιγραφή στο τμήμα 8.2. Εφαρμόζεται γενικά σε νέες και υφιστάμενες 

μεμονωμένες μονάδες στις οποίες έχει τοποθετηθεί 

σύστημα υγρής αποθείωσης απαερίων. 

ιδ) Απόρριψη από 

πύργο ψύξης 

Έκλυση εκπομπών στην ατμόσφαιρα 

μέσω πύργου ψύξης και όχι μέσω 

αποκλειστικής καπνοδόχου. 

Εφαρμόζεται μόνο σε μεμονωμένες μονάδες στις 

οποίες έχει τοποθετηθεί σύστημα υγρής αποθείωσης 

απαερίων στις οποίες απαιτείται αναθέρμανση των 

απαερίων πριν από την έκλυση και στις οποίες η 

μεμονωμένη μονάδα ψύξης του συστήματος είναι 

πύργος ψύξης. 
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ιζ) Προηγμένα 

υλικά 

Χρήση προηγμένων υλικών τα οποία 

έχουν αποδειχθεί ανθεκτικά σε υψηλές 

θερμοκρασίες και πιέσεις λειτουργίας 

και συνεπώς ικανά να επιτύχουν 

αυξημένους βαθμούς απόδοσης των 

διεργασιών ατμού/καύσης. 

Εφαρμόζεται μόνο σε νέες μονάδες. 

ιη) Αναβαθμίσεις 

ατμοστροβίλων 

Συμπεριλαμβάνονται τεχνικές όπως η 

αύξηση θερμοκρασίας και πίεσης του 

ατμού μέσης πίεσης, η προσθήκη 

στροβίλου χαμηλής πίεσης, καθώς και 

οι τροποποιήσεις των γεωμετρικών 

χαρακτηριστικών των πτερυγίων του 

στροφείου του στροβίλου. 

Η δυνατότητα εφαρμογής ενδέχεται να περιορίζεται 

από τη ζήτηση, τις συνθήκες του ατμού και/ή την 

περιορισμένη διάρκεια ζωής της μονάδας. 

 

Β.5.  Χρήση νερού και εκπομπές στο νερό 

ΒΔΤ 13.  

Για τη μείωση της χρήσης νερού και του όγκου των απορριπτόμενων υγρών αποβλήτων, η ΒΔΤ συνίσταται στη χρήση μίας 

ή και των δύο τεχνικών που δίδονται παρακάτω. 

 

 Τεχνική Περιγραφή Δυνατότητα εφαρμογής 

α) Ανακύκλωση 

νερού 

Τα υπολειπόμενα υδάτινα ρεύματα, 

συμπεριλαμβανομένου του νερού επιφανειακής 

απορροής, της μονάδας χρησιμοποιούνται για άλλους 

σκοπούς. Ο βαθμός ανακύκλωσης περιορίζεται από 

τις ποιοτικές απαιτήσεις του υδάτινου ρεύματος 

αποδοχής και του υδατικού ισοζυγίου της μονάδας. 

Δεν εφαρμόζεται σε υγρά απόβλητα 

από συστήματα ψύξης όταν υπάρχουν 

χημικές ουσίες από επεξεργασία νερού 

και/ή υψηλές συγκεντρώσεις αλάτων 

από θαλασσινό νερό. 

 

ΒΔΤ 14.  

Για αποφυγή επιβάρυνσης των μη επιβαρυμένων υγρών αποβλήτων και μείωση των εκπομπών στο νερό, η ΒΔΤ συνίσταται 

στον διαχωρισμό των ροών υγρών αποβλήτων και στη χωριστή επεξεργασία τους, ανάλογα με την περιεκτικότητά τους σε 

ρύπους. 

Περιγραφή 

Οι ροές υγρών αποβλήτων οι οποίες τυπικά διαχωρίζονται και υφίστανται επεξεργασία περιλαμβάνουν τα επιφανειακά ύδατα 

απορροής, το νερό ψύξης, καθώς και τα υγρά απόβλητα από την επεξεργασία των απαερίων.  

Δυνατότητα εφαρμογής  

Η δυνατότητα εφαρμογής ενδέχεται να είναι περιορισμένη στην περίπτωση υφιστάμενων μονάδων λόγω της διαμόρφωσης 

των συστημάτων αποστράγγισης. 

ΒΔΤ 15.  

Για τη μείωση των εκπομπών στο νερό από την επεξεργασία των απαερίων  η ΒΔΤ συνίσταται στη χρήση κατάλληλου 

συνδυασμού των τεχνικών που δίδονται στη συνέχεια και στη χρήση δευτεροβάθμιων τεχνικών όσο το δυνατόν πλησιέστερα 

στην πηγή ώστε να αποφεύγεται η αραίωση. 

 

Τεχνική Τυπικοί ρύποι οι οποίοι 

αποφεύγονται/μειώνονται 

Δυνατότητα εφαρμογής 

Πρωτοβάθμιες τεχνικές 

α) Βελτιστοποιημένη 

καύση (βλέπε ΒΔΤ 

Οργανικές ενώσεις, αμμωνία (NH3) Εφαρμόζεται γενικά. 
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6) και συστήματα 

επεξεργασίας 

απαερίων (π.χ. 

SCR/SNCR, βλέπε 

ΒΔΤ 7) 

Δευτεροβάθμιες τεχνικές (29) 

β) Προσρόφηση σε 

ενεργό άνθρακα 

Οργανικές ενώσεις, υδράργυρος (Hg) Εφαρμόζεται γενικά. 

γ) Αερόβια βιολογική 

επεξεργασία 

Βιοδιασπώμενες οργανικές ενώσεις, 

αμμώνιο (NH4 +) 

Εφαρμόζεται γενικά στην επεξεργασία 

οργανικών ενώσεων. Η αερόβια βιολογική 

επεξεργασία του αμμωνίου (NH4 +) ενδέχεται 

να μην εφαρμόζεται σε περιπτώσεις υψηλής 

περιεκτικότητας σε ιόντα χλωρίου (π.χ. 

περίπου 10 g/l). 

δ) Ανοξική/αναερόβια 

βιολογική 

επεξεργασία 

Υδράργυρος (Hg), νιτρικά ιόντα (NO3 -), 

νιτρώδη ιόντα (NO2 -) 

Εφαρμόζεται γενικά. 

ε) Συσσωμάτωση και 

κροκίδωση 

Αιωρούμενα στερεά Εφαρμόζεται γενικά. 

στ) Κρυσταλλοποίηση Μέταλλα και μεταλλοειδή, θειικά (SO4 2-

), φθοριούχα (F-) 

Εφαρμόζεται γενικά. 

ζ) Διήθηση (π.χ. 

αμμοδιήθηση, 

μικροδιήθηση, 

υπερδιήθηση) 

Αιωρούμενα στερεά, μέταλλα Εφαρμόζεται γενικά. 

η) Επίπλευση Αιωρούμενα στερεά, ελεύθερα έλαια Εφαρμόζεται γενικά. 

θ) Ιοντοανταλλαγή Μέταλλα Εφαρμόζεται γενικά. 

ι) Εξουδετέρωση Οξέα, αλκάλια Εφαρμόζεται γενικά. 

ια) Οξείδωση Θειούχα (S2-), θειώδη (SO3 2-) Εφαρμόζεται γενικά. 

ιβ) Κατακρήμνιση Μέταλλα και μεταλλοειδή, θειικά (SO4 2-

), φθοριούχα (F-) 

Εφαρμόζεται γενικά. 

ιγ) Καθίζηση Αιωρούμενα στερεά Εφαρμόζεται γενικά. 

ιδ) Απογύμνωση Αμμωνία (NH3) Εφαρμόζεται γενικά. 

 

Τα BAT-AEL αφορούν απευθείας απόρριψη σε υδάτινο αποδέκτη στο σημείο όπου η εκπομπή εξέρχεται από την 

εγκατάσταση. 

Πίνακας 1 

BAT-AEL για απευθείας απόρριψη σε υδάτινο αποδέκτη από την επεξεργασία των απαερίων 

Ουσία/Παράμετρος 

Επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με ΒΔΤ 

Ημερήσιος μέσος όρος 

Ολικός οργανικός άνθρακας (TOC) 20-50 mg/l (30)  (31)  (32) 

Χημικώς απαιτούμενο οξυγόνο (COD) 60-150 mg/l (30)  (31)  (32) 

Συνολικά αιωρούμενα στερεά (TSS) 10-30 mg/l 

Φθοριούχα (F–) 10-25 mg/l (32) 

Θειικά (SO4 2–) 1,3-2,0 g/l (32)  (33)  (34)  (35) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D1442&from=EL#ntr29-L_2017212EL.01000301-E0030
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D1442&from=EL#ntr30-L_2017212EL.01000301-E0031
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D1442&from=EL#ntr31-L_2017212EL.01000301-E0032
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D1442&from=EL#ntr32-L_2017212EL.01000301-E0033
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D1442&from=EL#ntr30-L_2017212EL.01000301-E0031
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D1442&from=EL#ntr31-L_2017212EL.01000301-E0032
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D1442&from=EL#ntr32-L_2017212EL.01000301-E0033
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D1442&from=EL#ntr32-L_2017212EL.01000301-E0033
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D1442&from=EL#ntr32-L_2017212EL.01000301-E0033
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D1442&from=EL#ntr33-L_2017212EL.01000301-E0034
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D1442&from=EL#ntr34-L_2017212EL.01000301-E0035
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D1442&from=EL#ntr35-L_2017212EL.01000301-E0036
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Θειούχα (S2–), εύκολα αποδεσμευόμενα 0,1-0,2 mg/l (32) 

Θειώδη (SO3 2–) 1-20 mg/l (32) 

Μέταλλα και μεταλλοειδή 

As 10-50 μg/l 

Cd 2-5 μg/l 

Cr 10-50 μg/l 

Cu 10-50 μg/l 

Hg 0,2-3 μg/l 

Ni 10-50 μg/l 

Pb 10-20 μg/l 

Zn 50-200 μg/l 

 

Β.6.  Εκπομπές θορύβου 

ΒΔΤ 17  

Για τη μείωση των εκπομπών θορύβου  η ΒΔΤ συνίσταται η χρήση μίας ή συνδυασμού των ακόλουθων τεχνικών. 

Τεχνική Περιγραφή Δυνατότητα εφαρμογής 

α) Επιχειρησιακά μέτρα Σε αυτά περιλαμβάνονται: 

— βελτιωμένη επιθεώρηση και συντήρηση του 

εξοπλισμού 

— κλείσιμο θυρών και παραθύρων 

περίκλειστων χώρων, αν είναι εφικτό 

— χειρισμός του εξοπλισμού από έμπειρο 

προσωπικό 

— αποφυγή θορυβωδών δραστηριοτήτων κατά 

τη διάρκεια της νύχτας, εάν είναι εφικτό 

— προβλέψεις για έλεγχο του θορύβου κατά τη 

διάρκεια των εργασιών συντήρησης. 
 

Εφαρμόζεται γενικά. 

β) Εξοπλισμός χαμηλού 

θορύβου 

Δυνητικά περιλαμβάνονται συμπιεστές, αντλίες 

και δίσκοι. 

Εφαρμόζεται γενικά όταν ο εξοπλισμός 

είναι νέος ή αντικαθίσταται. 

γ) Μείωση του θορύβου Η μετάδοση του θορύβου μπορεί να μειωθεί με 

την παρεμβολή φραγμών μεταξύ του πομπού 

και του δέκτη. Οι κατάλληλοι φραγμοί 

περιλαμβάνουν τοίχους προστασίας, 

αναχώματα και κτίρια. 

Εφαρμόζεται γενικά στις νέες μονάδες. 

Στην περίπτωση υφιστάμενων 

μονάδων, η ενσωμάτωση εμποδίων 

μπορεί να περιορίζεται από την έλλειψη 

χώρου. 

δ) Εξοπλισμός ελέγχου 

θορύβου 

Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

— υποβιβαστές θορύβου 

— μόνωση εξοπλισμού 

— περίκλειση θορυβώδους εξοπλισμού 

— ηχομόνωση κτιρίων. 
 

Η δυνατότητα εφαρμογής ενδέχεται να 

είναι περιορισμένη λόγω έλλειψης 

χώρου. 

ε) Κατάλληλη 

τοποθεσία του 

εξοπλισμού και των 

κτιρίων 

Τα επίπεδα θορύβου μπορούν να περιοριστούν 

με την αύξηση της απόστασης μεταξύ του 

πομπού και του δέκτη και με τη χρήση κτιρίων 

ως ηχοπετασμάτων. 

Εφαρμόζεται γενικά στις νέες μονάδες. 

Στην περίπτωση υφιστάμενων 

μονάδων, η μετεγκατάσταση του 

εξοπλισμού και των μονάδων 

παραγωγής μπορεί να περιορίζεται 

λόγω έλλειψης χώρου ή υπερβολικού 

κόστους. 

 

Β.7.  Αεριοστρόβιλοι που τροφοδοτούνται με πετρέλαιο 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D1442&from=EL#ntr32-L_2017212EL.01000301-E0033
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D1442&from=EL#ntr32-L_2017212EL.01000301-E0033
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ΒΔΤ 37.  

Για την πρόληψη ή μείωση των εκπομπών NOX στην ατμόσφαιρα από την καύση πετρελαίου σε αεριοστροβίλους, η ΒΔΤ 

συνίσταται στη χρήση μίας ή συνδυασμού των ακόλουθων τεχνικών.  

 Τεχνική Περιγραφή Δυνατότητα εφαρμογής 

α) Προσθήκη νερού/ατμού Βλέπε περιγραφή στο τμήμα 8.3. Η δυνατότητα εφαρμογής ενδέχεται να είναι 

περιορισμένη λόγω της διαθεσιμότητας νερού. 

β) Καυστήρες χαμηλών 

εκπομπών NOX (LNB) 

Εφαρμόζεται μόνο σε μοντέλα στροβίλων για τα 

οποία υπάρχουν στην αγορά διαθέσιμοι καυστήρες 

χαμηλών εκπομπών NOX. 

γ) Επιλεκτική καταλυτική 

αναγωγή (SCR) 

Δεν εφαρμόζεται σε μονάδες καύσης που 

λειτουργούν < 500 ώρες/έτος. 

Ενδέχεται να υφίστανται τεχνικοί και οικονομικοί 

περιορισμοί για τη μετασκευή υφιστάμενων 

μονάδων καύσης οι οποίες λειτουργούν μεταξύ 500 

ωρών/έτος και 1 500 ωρών/έτος. 

Η μετασκευή υφιστάμενων μονάδων καύσης 

ενδέχεται να περιορίζεται από τη διαθεσιμότητα και 

την επάρκεια του χώρου. 

Β.8.  Συμπεράσματα για τις ΒΔΤ σχετικά με την καύση φυσικού αερίου 

ΒΔΤ 40.  

Για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης της καύσης φυσικού αερίου, η ΒΔΤ συνίσταται στη χρήση κατάλληλου συνδυασμού 

των τεχνικών που δίδονται στη ΒΔΤ 12 και στη συνέχεια 

 Τεχνική Περιγραφή Δυνατότητα  εφαρμογής 

α) Συνδυασμένος Κύκλος  Βλέπε περιγραφή στο τμήμα 8.2.  Εφαρμόζεται γενικά σε νέους αεριοστροβίλους 

και μηχανές αερίου, εκτός από περιπτώσεις 

όπου αυτοί λειτουργούν < 1 500 ώρες/έτος. 

Εφαρμόζεται σε υφιστάμενους αεριο-

στροβίλους και μηχανές αερίου στο πλαίσιο 

των περιορισμών που συνδέονται με τον 

σχεδιασμό του κύκλου ατμού και τη 

διαθεσιμότητα χώρου. 

Δεν εφαρμόζεται σε υφιστάμενους 

αεριοστροβίλους και μηχανές αερίου που 

λειτουργούν < 1 500 ώρες/έτος. 

Δεν εφαρμόζεται σε αεριοστροβίλους με 

μηχανική μετάδοση που λειτουργούν σε 

ασυνεχή βάση με εκτεταμένες διακυμάν-σεις 

φορτίου και συχνές εκκινήσεις και διακοπές 

λειτουργίας. 

Δεν εφαρμόζεται σε λέβητες. 

 

 

 

 

Πίνακας 23 
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Επίπεδα ενεργειακής απόδοσης που συνδέονται με τις ΒΔΤ (BAT-AEEL) για καύση φυσικού Αερίου  

 

Τύπος μεμονωμένης 

μονάδας καύσης 

BAT-AEEL (136)  (137) 

Καθαρή ηλεκτρική απόδοση 

(%) 

Καθαρό 

συνολικό 

ποσοστό 

χρησιμοποίησης 

καυσίμου 

(%) (138)  (139) 

Καθαρή απόδοση μηχανικής 

ενέργειας (%) (139)  (140) 

Νέα 

μεμονωμένη 

μονάδα 

Υφιστάμενη 

μεμονωμένη 

μονάδα 

Νέα 

μεμονωμένη 

μονάδα 

Υφιστάμενη 

μεμονωμένη 

μονάδα 

Αεριοστρόβιλος συνδυασμένου κύκλου (CCGT) 

CCGT, 50-600 MWth 53-58,5 46-54 Δεν υπάρχουν 

BAT-AEEL. 

Δεν υπάρχουν BAT-AEEL. 

CCGT, ≥ 600 MWth 57-60,5 50-60 Δεν υπάρχουν 

BAT-AEEL. 

Δεν υπάρχουν BAT-AEEL. 

CCGT ΣΗΘ, 50-600 MWth 53-58,5 46-54 65-95 Δεν υπάρχουν BAT-AEEL. 

CCGT ΣΗΘ, ≥ 600 MWth 57-60,5 50-60 65-95 Δεν υπάρχουν BAT-AEEL. 

 

ΒΔΤ 42.  

Για την πρόληψη ή μείωση των εκπομπών NO X στην ατμόσφαιρα από την καύση φυσικού αερίου σε αεριοστροβίλους, η 

ΒΔΤ συνίσταται στη χρήση μίας ή συνδυασμού των ακόλουθων τεχνικών. 

Τεχνική Περιγραφή Δυνατότητα εφαρμογής 

α) Προηγμένο 

σύστημα ελέγχου 

Βλέπε περιγραφή στο τμήμα 8.3. 

Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται συχνά σε 

συνδυασμό με άλλες τεχνικές ή μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί μεμονωμένα στην περίπτωση 

μονάδων καύσης οι οποίες λειτουργούν 

< 500 ώρες/έτος. 

Η δυνατότητα εφαρμογής σε παλαιές 

μονάδες καύσης ενδέχεται να είναι 

περιορισμένη λόγω της ανάγκης 

μετασκευής του συστήματος καύσης 

και/ή του συστήματος εντολών ελέγχου. 

β) Προσθήκη 

νερού/ατμού 

Βλέπε περιγραφή στο τμήμα 8.3. Η δυνατότητα εφαρμογής ενδέχεται να 

είναι περιορισμένη λόγω της 

διαθεσιμότητας νερού. 

γ) Καυστήρες 

χαμηλών 

εκπομπών ξηρών 

NOX (DLN) 

Η δυνατότητα εφαρμογής ενδέχεται να 

είναι περιορισμένη στην περίπτωση 

στροβίλων για τους οποίους δεν υπάρχει 

διαθέσιμο σύστημα μετασκευής ή όταν 

υπάρχουν εγκατεστημένα συστήματα 

προσθήκης νερού/ατμού. 

δ) Σχεδιασμός 

χαμηλού φορτίου 

Προσαρμογή του ελέγχου διεργασιών και 

του σχετικού εξοπλισμού με στόχο τη 

διατήρηση καλής απόδοσης καύσης σε 

περιπτώσεις μεταβλητής ζήτησης ενέργειας, 

π.χ. μέσω βελτίωσης της ικανότητας ελέγχου 

της παροχής του εισερχόμενου αέρα ή μέσω 

Η δυνατότητα εφαρμογής ενδέχεται να 

είναι περιορισμένη λόγω του σχεδιασμού 

του αεριοστροβίλου. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D1442&from=EL#ntr136-L_2017212EL.01000301-E0137
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D1442&from=EL#ntr137-L_2017212EL.01000301-E0138
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D1442&from=EL#ntr138-L_2017212EL.01000301-E0139
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D1442&from=EL#ntr139-L_2017212EL.01000301-E0140
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D1442&from=EL#ntr139-L_2017212EL.01000301-E0140
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D1442&from=EL#ntr140-L_2017212EL.01000301-E0141
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διαχωρισμού της διεργασίας καύσης σε 

αποσυνδεδεμένα στάδια καύσης. 

ε) Καυστήρες 

χαμηλών 

εκπομπών 

NOX (LNB) 

Βλέπε περιγραφή στο τμήμα 8.3. Εφαρμόζεται γενικά στη 

συμπληρωματική τροφοδότηση 

ατμογεννητριών ανάκτησης θερμότητας 

(HRSG) στην περίπτωση μονάδων 

καύσης με αεριοστροβίλους 

συνδυασμένου κύκλου (CCGT). 

στ) Επιλεκτική 

καταλυτική 

αναγωγή (SCR) 

Δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση 

μονάδων καύσης που λειτουργούν < 500 

ώρες/έτος. 

Δεν εφαρμόζεται γενικά σε υφιστάμενες 

μονάδες καύσης < 100 MWth. 

Η μετασκευή υφιστάμενων μονάδων 

καύσης ενδέχεται να περιορίζεται από τη 

διαθεσιμότητα και την επάρκεια του 

χώρου. 

Ενδέχεται να υφίστανται τεχνικοί και 

οικονομικοί περιορισμοί για τη 

μετασκευή υφιστάμενων μονάδων 

καύσης οι οποίες λειτουργούν μεταξύ 

500 ωρών/έτος και 1 500 ωρών/έτος. 

 

ΒΔΤ 43.  

Για την πρόληψη ή μείωση των εκπομπών NOX στην ατμόσφαιρα από την καύση φυσικού αερίου σε μηχανές, η ΒΔΤ 

συνίσταται στη χρήση μίας ή συνδυασμού των ακόλουθων τεχνικών. 

 Τεχνική Περιγραφή Δυνατότητα  εφαρμογής 

α) Προηγμένο σύστημα 

ελέγχου  

Βλέπε περιγραφή στο τμήμα 8.3.  

Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται συχνά 

σε συνδυασμό με άλλες τεχνικές ή 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεμονωμένα 

στην περίπτωση μονάδων καύσης οι 

οποίες λειτουργούν < 500 ώρες/έτος.  

Η δυνατότητα εφαρμογής σε παλαιές 

μονάδες καύσης ενδέχεται να είναι 

περιορισμένη λόγω της ανάγκης 

μετασκευής του συστήματος καύσης και/ή 

του συστήματος εντολών ελέγχου.  

β) Καύση φτωχού 

μείγματος  

Βλέπε περιγραφή στο τμήμα 8.3. 

Χρησιμοποιείται γενικά σε συνδυασμό 

με επιλεκτική καταλυτική αναγωγή 

(SCR).  

Εφαρμόζεται μόνο σε νέες μηχανές που 

τροφοδοτούνται με αέριο.  

γ) Προηγμένη τεχνική 

καύσης φτωχού 

μείγματος  

Βλέπε περιγραφή στο τμήμα 8.3.  Εφαρμόζεται μόνο σε νέες μηχανές ανά 

φλεξης με σπινθήρα. 

δ) Επιλεκτική καταλυτική 

αναγωγή (SCR)  

Η μετασκευή υφιστάμενων μονάδων 

καύσης ενδέχεται να περιορίζεται από τη 

δια θεσιμότητα και την επάρκεια του 

χώρου.  

Δεν εφαρμόζεται σε μονάδες καύσης που 

λειτουργούν < 500 ώρες/έτος.  

Ενδέχεται να υφίστανται τεχνικοί και 

οικονομικοί περιορισμοί για τη 

μετασκευή υφιστάμενων μονάδων καύσης 

οι οποίες λειτουργούν μεταξύ 500 

ωρών/έτος και 1 500 ωρών/έτος.  
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ΒΔΤ 44.  

Για την πρόληψη ή μείωση των εκπομπών CO στην ατμόσφαιρα από την καύση φυσικού αερίου, η ΒΔΤ συνίσταται στην 

εξασφάλιση βελτιστοποιημένης καύσης και/ή στη χρήση καταλυτών οξείδωσης. 

Περιγραφή : Βλέπε περιγραφή στο τμήμα 8.3  

Πίνακας 24 

Επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις ΒΔΤ (BAT-AEL) για τις εκπομπές NOX στην ατμόσφαιρα από την καύση φυσικού 

αερίου σε αεριοστροβίλους 

Τύπος μονάδας καύσης Συνολική 

ονομαστική 

θερμική ισχύς 

μονάδας 

καύσης 

(MWth) 

BAT-AEL (mg/Nm3) (142)  (143) 

Ετήσιος 

μέσος 

όρος (144)  (145) 

Ημερήσιος 

μέσος όρος ή 

μέσος όρος της 

περιόδου 

δειγματοληψίας 

Αεριοστρόβιλοι ανοικτού κύκλου (OCGT) (146)  (147) 

Νέοι OCGT ≥ 50 15-35 25-50 

Υφιστάμενοι OCGT (εξαιρουμένων στροβίλων για 

εφαρμογές μηχανικής μετάδοσης) — σε κάθε περίπτωση, 

πλην μονάδων που λειτουργούν < 500 ώρες/έτος 

≥ 50 15-50 25-55 (148) 

Αεριοστρόβιλοι συνδυασμένου κύκλου (CCGT) (146)  (149) 

Νέοι CCGT ≥ 50 10-30 15-40 

Υφιστάμενοι CCGT με καθαρό συνολικό ποσοστό 

χρησιμοποίησης καυσίμου < 75 % 

≥ 600 10-40 18-50 

Υφιστάμενοι CCGT με καθαρό συνολικό ποσοστό 

χρησιμοποίησης καυσίμου ≥ 75 % 

≥ 600 10-50 18-55 (150) 

Υφιστάμενοι CCGT με καθαρό συνολικό ποσοστό 

χρησιμοποίησης καυσίμου < 75 % 

50-600 10-45 35-55 

Υφιστάμενοι CCGT με καθαρό συνολικό ποσοστό 

χρησιμοποίησης καυσίμου ≥ 75 % 

50-600 25-50 (151) 35-55 (152) 

Αεριοστρόβιλοι ανοικτού και συνδυασμένου κύκλου 

Αεριοστρόβιλος που τέθηκε σε λειτουργία σε ημερομηνία 

όχι μεταγενέστερη της 27ης Νοεμβρίου 2003 ή υφιστάμενος 

αεριοστρόβιλος για χρήσεις έκτακτης ανάγκης ο οποίος 

λειτουργεί < 500 ώρες/έτος 

≥ 50 Δεν υπάρχουν 

BAT-AEL. 

60–140 (153)  (154) 

Υφιστάμενος αεριοστρόβιλος για εφαρμογές μηχανικής 

μετάδοσης — σε κάθε περίπτωση, πλην μονάδων που 

λειτουργούν < 500 ώρες/έτος 

≥ 50 15-50 (155) 25-55 (156) 

( 8 ) Για μονάδες με καθαρή ηλεκτρική απόδοση (ΗΑ) άνω του 55 %, μπορεί να εφαρμοστεί συντελεστής διόρθωσης στο ανώτερο 

όριο του εύρους BAT-AEL, ο οποίος αντιστοιχεί στην τιμή [ανώτερο όριο] × ΗΑ/55, όπου ΗΑ είναι η καθαρή ηλεκτρική απόδοση 

της μονάδας σε συνθήκες βασικού φορτίου κατά ISO. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D1442&from=EL#ntr142-L_2017212EL.01000301-E0143
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D1442&from=EL#ntr143-L_2017212EL.01000301-E0144
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D1442&from=EL#ntr144-L_2017212EL.01000301-E0145
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D1442&from=EL#ntr145-L_2017212EL.01000301-E0146
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D1442&from=EL#ntr146-L_2017212EL.01000301-E0147
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D1442&from=EL#ntr147-L_2017212EL.01000301-E0148
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D1442&from=EL#ntr148-L_2017212EL.01000301-E0149
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D1442&from=EL#ntr146-L_2017212EL.01000301-E0147
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D1442&from=EL#ntr149-L_2017212EL.01000301-E0150
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D1442&from=EL#ntr150-L_2017212EL.01000301-E0151
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