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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 Χάλκης - 

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 

Χάρτη  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   
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Κλίμακα : 1:200.000 

ΔΕ Κοιλάδας 

ΔΗΜΟΣ  ΚΙΛΕΛΕΡ 
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Χάρτης 2.2 : Ὀρθοφωτοχάρτης Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΚ) της ευρύτερης περιοχής σταθμού 
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2.2.2 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 

2.3(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 2.3(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.  

2.2.3 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». 
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Χάρτης 2.3 (α) Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Περιφέρειας Θεσσαλίας, Απόσπασμα Χάρτη 

Π.2α, Χωροταξική οργάνωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

ΘΗΣ Χάλκης 
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Χάρτης 2.3. (β)  :Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Περιφέρειας Θεσσαλίας, Απόσπασμα 

Χάρτη Π.2γ, Δίκτυα και Μονάδες Τεχνικής Υποδομής 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΗΣ Χάλκης 
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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:  

• 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".  

• 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.  

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

εκμετάλλευσης σε 3,3.  

• Επιτρέπεται η κατασκευή περισσότερων του ενός κτιρίων στο γήπεδο. 

2.2.4 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. 

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 

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 



         ΤεχνοΜετρική  ΘΗΣ Χάλκης : Μη τεχνική περίληψη ΜΠΕ 

 - 14 - Ιανουάριος  2020 

 

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

Nm3/h κατά μέγιστο.  

Ορθοφωτοχάρτης Google 2.4: Ορια και ορόσημα γηπέδου σταθμού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Χωροθέτηση συνοδών έργων 

2.3.1 Διασύνδεση  με το σύσημα φυσικού αερίου 

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 2.5  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   

ΜΝ = 319μ 

ΜΑ = 319 μ 

ΑΕ = 222 μ 

ΕΔ = 76 μ 

ΙΝ = 244 μ 
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• 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  

• 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 2.5. 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 2.5.β και στην φωτογραφία 2.1. 

2.3.3 Εναλλακτική ηλεκτρική διασύνδεση : ΚΥΤ Λάρισας 

Στους Χάρτες 2.56 και 2.6 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 2.6 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 2.7. 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 2.5 η οποία οδεύει εξ’ ολοκλήρου εκτός ζώνης Νατούρα και η 

οποία έχει μήκος 9,35 χιλιόμετρα.  
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Χάρτης 2.5.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 
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Χάρτης 2.5.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 2.6 : 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 2.5.  

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 2.7, 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 2.7 : 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 

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.  

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 
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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 
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Σχέδιο 2.2: 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 

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 
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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.  

Οι όροι δόμησης για το εν λόγω βιομηχανικό γήπεδο συνοψίζονται ως εξής: 

- 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, 

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 2.3 :  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 2.4  :  ΝΑ άποψη του σταθμού.  

Διακρίνονται τα ίδια στοιχεία με εκείνα του Σχεδίου 2.1  

Σχέδιο 2.5 :  Ανατολική άποψη σταθμού.  

Διακρίνεται ο αεροψυκτος πύργος ψύξεως και τα κτίρια αεροστροβίλου και 

ατμοστροβίλου. 
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Σχέδιο 2.6:  Βόρεια άποψη ΘΗΣ Χάλκης  

Διακρίνεται ο αερόψυκτος πύργος ψύξεως και η αυλή υψηλής τάσεως 

Σχέδιο 2.7 :  Δυτική άποψη ΘΗΣ Χάλκης.  

Διακρίνονται οι εξερχόμενοι σωλήνες των καλωδίων της ηλεκτρογεννήτριας, ο 

μετασχηματιστής ανυψώσεως τάσεως και οι πυλώνες μεταφοράς ρεύματος 

Σχέδιο 2.8:  Κάτοψη ΘΗΣ Χάλκης εντός του γηπέδου του σταθμού 

Σχέδιο 2.9: 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 2.3 : 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 2.4  : 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 2.5 : 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 2.6: 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 2.7 : 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 2.8: Νότεια προοπτική όψη ΘΗΣ Χάλκης ἐντός του γηπέδου εγκαταστάσεως 
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Σχέδιο 2.9 : Δυτική προοπτικη  άποψη ΘΗΣ Χάλκης  
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2.4.5 Συνοδά έργα : αγωγός παροχής φυσικού αερίου 

Στο Χάρτη 2.8  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 2.8 : Όδευση αγωγού φυσικού αερίου και και η αντίστοιχη μηκοτομή 
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2.4.5.1 Συνοδά έργα : Ηλεκτρική διασύνδεση 

Στο Χάρτη 2.9 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  2.9:  Όδευση γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και μηκοτομή  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         ΤεχνοΜετρική  ΘΗΣ Χάλκης : Μη τεχνική περίληψη ΜΠΕ 

 - 36 - Ιανουάριος  2020 

 

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 επίπεδο 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. 

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: 

 

2.5.2 Ο ενεργειακός σχεδιασμός : παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας 

2.5.2.1 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,  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%). 

Από το κατωτέρω Σχήμα 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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Πύργος Ψύξεως 

 

 Διάγραμμα Shankey για το ισοζύγιο ενέργειας του σταθμού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.3 Χρήση νερού 

2.5.3.1 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 απαίτηση απιονισμένου νερού στον ατμολέβητα ανέρχεται στα 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.  

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.. 
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2.5.3.2 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, προκαλούν 

σημαντική μείωση του βαθμού αποδόσεως του αεριοστροβίλου. Υπάρχουν δύο μέθοδοι 

εκπλύσεως των πτερυγίων 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 χρήση αυτή εκτιμάται 

ότι απαιτείται παροχή απιονισμένου νερού ίση με 11,2 m3/h. 

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. 

2.5.3.3 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. 

2.5.3.4 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.  

2.5.3.5 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 

 

2.5.4 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  



         ΤεχνοΜετρική  ΘΗΣ Χάλκης : Μη τεχνική περίληψη ΜΠΕ 

 - 40 - Ιανουάριος  2020 

 

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 

Οι εργασίες αυτές περιλαμβάνουν την προετοιμασία εργασιών, κατασκευή και φάση 

λειτουργίας και τις διαδικασίες ανεργέρσεως της εγκαταστάσεως 

2.6.1 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: 

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. 

2.6.2 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 
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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.  

2.6.3 Περιβαντολλογικά θέματα 

2.6.3.1 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.  

2.6.3.2 Εκπομπές αερίων 

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

εκσκαφέων, γερανών και φορτηγών για την μεταφορά υλικών. 

2.6.3.3 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. 

2.6.3.4 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 
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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.  

2.6.3.5 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. 

2.6.4 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.  
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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 2.4 : Παράμετροι βασικού σχεδιασμού σωληναγωγού φυσικού αερίου 

Ονομαστική (εξωτερική) 

διάμετρος αγωγού                        : 14  (inches / ίντσες) 

Πίεση σχεδιασμού                        : 90 bargs 

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.  

Στην ΜΠΕ περιλαμβάνονται αναλυτικές περιγραφές δια τις ακόλουθες εργασίες και 

διαδικασίες: 

• Προετοιμασία Ζώνης Διέλευσης Αγωγού 

• Γενικά μέτρα κατά την κατασκευή χερσαίων αγωγών 

• Προσπέλαση εις τον  χώρο εργασιών κατασκευής του αγωγού  

• Περιβαλλοντικοί στόχοι 

• Μέτρα περιβαλλοντικής διαχειρίσεως – Φάση σχεδιασμού 

• Μέτρα περιβαλλοντικής διαχειρίσεως : Φάση κατασκευής 

• Μέτρα περιβαλλοντική διαχειρίσεως : Φάση λειτουργίας 

• Αποκατάσταση των χώρων 

• Λειτουργική πρόσβαση αγωγού – Γενικές πρόνοιες διαδρομών 

•  
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2.8 Συνοδό έργο : Γραμμή μεταφοράς υψηλής τάσεως 400 kV 

2.8.1 Περιγραφή 

Γραμμή υψηλής (Γ.Μ.) τάσεως 400 kV με συνολικό μήκος περί τα  9 km, αποτελούμενη από  

πυλώνες (τύπου ΠΑΣ 29Ν – ΠΑΣ 29ΝΑ). Για την γραμμή αυτή θα απαιτηθούν 75 πλατείες 

κάλυψης για την εγκατάσταση των πυλώνων, συνολικού εμβαδού κατάληψης 412,0 

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. 

Εις την ΜΠΕ περιγράφονται αναλυτικά τα περιβαλλοντικά θέματα τα οποία ανακύπτουν κατά 

την κατασκευή της γραμμής μεταφοράς και ιδίως τα θέματα που σχετίζονται με την προστασία 

από τις εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

2.9 Βοηθητικές πρώτες ύλες  

2.9.1 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 της ΜΠΕ : Οι χημικές ουσίες διακρίνονται σε  

• Χημικές ουσίες με σημαντική παρουσία στο εργοστάσιο 

• Χημικές ουσίες χωρίς αποθήκευση με χρήση από υπεργολάβους 

• Αέρια υπό πίεση – κατασβεστικά υλικά πυρκαγιάς 

• Υλικά αντιμετωπίσεως διαρροών πετρελαίου 
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2.10 Επικίνδυνες χημικές ουσίες 

Επιλέγονται ως επικίνδυνες ουσίες εκείνες που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια :με βάση την 

σημείωση 4 του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ Seveso : 

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.   

2.11 Ανάλυση Έργου : Αέριοι ρύποι 

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 του πετρελαίου είναι τα οξείδια του 

αζώτου NOx και το μονοξείδιο του άνθρακα.  Εις την ΜΠΕ 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.. 

2.12 Ανάλυση έργου : υγρά απόβλητα 

2.12.1 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  

2.12.2 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. 

2.12.3 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. 
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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.  

2.12.4 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. 

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  

2.12.5 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. 
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Περιορισμένες ποσότητες καταλοίπων λασπών από τις σηπτικές δεξαμενές θα 

απομακρύνονται προς εξωτερικές μονάδες διάθεσης ή επεξεργασίας με την βοήθεια 

βυτιοφόρων οχημάτων.  

2.12.6 Απορροή ομβρίων υδάτων  

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)  

Η μέση ετήσια βροχόπτωση υπολογίζεται στα 658,6 mm για όλη την τριακονταετία. Ο 

σχεδιασμός των αποχετευτικών αγωγών για τα όμβρια ύδατα θα γίνει με τριωριαία 

βροχόπτωση σχεδιασμού των 100 mm 

2.13 Στερεά απόβλητα - Ιλύες - Τοξικά απόβλητα - Απορρίμματα. 

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.  

 

 

 

 

 

http://www.hnms.gr/emy/el/services/paroxi-ipiresion-elefthera-dedomena
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2.14 Ανάλυση Έργου ή Δραστηριότητας ως προς την πρόκληση οχλήσεων 

2.14.1 Περιβαλλοντική 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 

2.14.2 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.  

2.14.3 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.  
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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 

 

2.14.4 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 

 

2.14.5 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 : 

Αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου : Παράρτημα ΧΙ, Ομάδα 11η, α/α: 5 

Γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας : Παράρτημα ΧΙ, Ομάδα 11η, α/α: 10 
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2.15 Ανάλυση Έργου ή Δραστηριότητας ως προς τη διάθεση αποβλήτων 

2.15.1 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. 

2.15.2 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 1000 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 ίσa 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.  

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 εκβολής του ανωτέρω αγωγού ευρίσκεται στο Νοτιοανατολικό άκρο του γηπέδου 

του σταθμού το οποίο είναι σε σε μεγάλη εγγύτητα με το ρέμα Κουσμπανασιώτικο.  

2.15.3 Διάθεση μη ρυπασμένων ομβρίων υδάτων  

Η παροχή δια τα μη ρυπασμένα όμβρια ύδατα εκτιμώντα ότι θα ανέλθει κατά μέγιστο τα 885 

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 5,0 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». 
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2.15.4 Λοιπά  υγρά βιοηχανικά απόβλητα  

2.15.4.1 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.  

2.15.4.2 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 

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 
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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. 

2.15.4.3 Λεκάνες προστασίας χημικών ουσιών 

Οι επικίνδυνες χημικές ουσίες 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. 

2.15.5 Ο τελικός αποδέκτης των υγρών αποβλήτων 

Όλα τα ανωτέρω επεξργασμένα υγρά απόβλητα θα αποβάλλονται στο ρέμα 

Κουσμπανασιώτηικο τα οποία ικανοποιούν τις προδιαγραφές της Υπουργική αποφάσεως,  

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. 
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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,  

• 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 

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 
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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 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 : 

• Είναι μικροτέρου μήκους (περί τα 6 χλμ) 

• Διέρχεται από αμιγώς γεωργικές εκτάσεις (βλέπε Χάρτη 3.1) 
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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. 

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 
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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 

• 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. 
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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.  

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. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 :  

https://www.ge.com/power/gas/gas-turbines/9ha
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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. 

3.5 Ως προς την μηδενική λύση – σκοπιμότητα επενδύσεως 

3.5.1 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 ΕΣΕΚ 2018 αυτό προβλέπονται τα βασικά μεγέθη της ηλεκτροπαραγωγής έως το 2040 

όπως φαίνεται στον Πίνακα 3.2. Βάσει του Πίνακα αυτού κατασκευάζεται το Σχήμα 3.2 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) 

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 
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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 3.2 : Προβλεπόμενη εξέλιξη ηλεκτροπαραγωγής κατά τεχνολογία (ΕΣΕΚ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2 Η αναμενόμενη αγορά νέων μονάδων Συνδυασμένου/Κύκλου φυσικού αερίου 

Από το Σχήμα 3.2 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. 



         ΤεχνοΜετρική  ΘΗΣ Χάλκης : Μη τεχνική περίληψη ΜΠΕ 

 - 61 - Ιανουάριος  2020 

 

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. 

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. 

3.5.3 Οι εισαγωγές ρεύματος και η πρόσθετη αγορά ηλεκτροπαραγωγής 

Με βάση τα δεδομένα του Πίνακα 3.2. κατασκευάζεται το Σχήμα 3.3 εις το οποίο αναλύονται 

τα αναμενόμενα μεγέθη ηλεκτροπαραγωγής μέχρι το 2040.  
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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 3.3: 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 3.4 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. 

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. 
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Σχήμα 3.4 : Κάλυψη της ζητήσεως ηλεκτρικής ενέργειας από διάφορες τεχνολογίες  

(Πηγή : ΑΔΜΗΕ, Μηνιαίο Δελτίο Ενέργειας, Μάρτιος 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.4 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 

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. 
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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. 

3.5.5 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  

Εις την ΜΠΕ  δίδονται αναλυτικές πληροφορίες δια τις παραγράφους που ακολουθούν οι 

οποίες απαιτούνται από τον νόμο δια τα ακόλουθα θέματα περιβάλλοντος δια τα οποία υπάρχει 

δημοσιευμένο και αναλυτικό περιεχόμενα εις τα τοπικά σχέδια αναπτύξεως των Δήμων 

Λαρισαίων και Κιλελέρ. Στοιχεία επίσης ευρέθησαν από πανεπιστημιακές εργασίες οι οποίες 

έχουν αφιερωθεί εις τον Θεσσαλικό κάμπο καθώς και από χωροταξικές μελέτες της περιοχής 

Θεσσαλίας από το Υπουργείο Χωροταξίας Περιβάλλοντος. Τα σημαντικότερα ευρήματα της 

ΜΠΕ επ’ αυτών δίδονται επιγραμματικά εις τας ακολούθους παραγράφους: 

4.1 Κλιματικοί Παράγοντες 

Ο ΘΗΣ Χάλκης δεν πρόκειται να επηρεάσει το μικροκλίμα της περιοχές με τις εκπομπές 

καυσαερίων τα οποία δεν θα είναι ορατά  και θα ανέρχονται εις τα υψηλότερα στρώματα της 

ατμοσφαίρας χωρίς να επηρεάζουν ούτε την θερμοκρασία ούτε την υγρασία του 

μικροκλίματος της περιοχής.  

Ανεμολογικώς εις την περιοχή κυριαρχούν οι άπνοιες σε ποσοστό έως 60% ενώ  οι κυρίαρχοι 

άνεμοι όταν φυσάει είναι οι ανατολικοί. Η περιοχή έμφανίζει ενδιάμεση ετήσια βροχόπτωση 

αλλά λόγω των αρδευτικών υπεραντλήσεων στην περιοχή, ο κάμπος της Λάρισας έχει 

καταστεί υδρολογικώς ελλειμματικός.  

Σημαντική όμως θα είναι η συμβολή του σταθμού εις την μείωση των εκπομπών CO2 οι οποίες 

έχουν θεωρηθεί ως οι κύριες αιτίες που προκαλούν την επονομαζόμενη «ανθρωπογενή 

κλιματική αλλαγή» και το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Κατά αυτή την έννοια ο ΘΗΣ Χάλκης 

θα συμβάλλει ευθέως εις την επίτευξη του εθνικού στόχου για την μείωση των εκπομπών CO2 

έως το έτος 2030. 

4.2 Έδαφος-Γεωλογία 

Στην περιοχή κυριαρχούν τα επονομαζόμενα 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 δομή ,  στο χρώμα ,  στην 

περιεκτικότητα σε άργιλο ή σε ανθρακικές ουσίες    

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. 

Η περιοχή χαρακτηρίζεται ως μετρίας σεισμικότητας αν και γειτνιάζει με γνωστά σεισμικά 

ρήγματοα. 
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4.3 Τοπίο 

Το τοπίο της περιοχής του σταθμού χαρακτηρίζεται από τις αμιγώς γεωργικές εκτάσεις εις την 

πλειοψηφία τους ξερικές καλλιέργειες δημητριακών.  Επίσης χαρακτηρίζεται από τις 

αποστραγγιστικές τάφρους που διασχίζουν όλον τον κάμπο και απορρέουν στον ποταμό 

Πηνειό.  

Λόγω του επιπέδου του εδάφους, ο ΘΗΣ Χάλκης θα είναι ορατός από όλα τα πλησιέστερα 

σημεία πέριξ του σταθμού. Δια τούτο ο σταθμός θα σχεδιαστεί με πρωτοποριακή βιομηχανική 

αρχιτεκτονική με την οποία θα ενσωματώνεται και θα εναρμονίζεται με την παραδοσιακή 

αγροτική αρχιτεκτονική του κάμπου ώστε να αποτελεί τοπόσημο της ευρύτερης περιοχής, η 

θέαση του οποίου να προκαλεί μάλλον ευχάριστες εντυπώσεις. 

4.4 Υδατικοί πόροι 

Λόγω της υπεραντλήσεως της περιοχής για τις καλλιέργειες, ο κάμπος της Θεσσαλίας και 

ειδικότερα της περιοχής χαρκατηρίζεται ως υδρολογικός ελλειμματικός. Δια τούτο οι εταιρείες 

ύδρευσης αποχέτευσης του κάμπου, έχουν τοποθετήσει ένα μεγάλο αριθμό υδροδοτικών 

γεωτρήσεων εις τις παρακείμενες ημιορεινές περιοχές οι οποίες είναι υδρολογικώς 

πλεονασματικές. 

Ο ΘΗΣ Χάλκης απαιτεί σχετικά μικρές ποσότητες νερού ετησίως της τάξεως των 72,000 m3. 

Οι ποσότητες αυτές θα καλυφθούν κυρίως από το δίκτυο της ΔΕΥΑ Λάρισας και επικουρικώς 

από τοπική γεώτρηση. 

4.5 Προστατευόμενες περιοχές 

Η περιοχή του γηπέδου του σταθμού απέχει μόλις 7 χλμ από το σύνορο της ειδικής ζώνης 

προστασίας ενταγμένη στο δίκτυο NATURA με τίτλο «Περιοχή Θεσσαλικού Κάμπου». Η 

περιοχή αυτή χαρακτηρίστηκε ως ζώνη ειδικής προστασίας λόγω της παρουσίας σε αυτήν ενός 

πλήθους προστατευόμενων πτηνών με κύριο το Κρικινέζι ένα είδος γερακιού το οποίο 

φωλιάζει μέσα στον Θεσσαλικό Κάμπο. 

Για τους λόγους αυτούς και παρά το γεγονός ότι τόσο το γήπεδο του σταθμού όσο και τα 

συνοδά έργα του αγωγού τροφοδοσίας φυσικού αερίου και της γραμμής διασυνδέσεως υψηλής 

τάσεως 400 kV με το σύστημα του ΑΔΜΗΕ, κατά την εκτέλεση των έργων θα δίδεται 

ιδιαίτερη σημασία εις την ύπαρξη προστατευόμενων ειδών ή φωλεών και την λήψη ειδικών 

μέτρων προστασίας κατά την διάρκεια της κατασκευής. 

4.6 Χλωρίδα  

 Εις την ευρύτερη περιοχή του σταθμού και λόγω ακριβώς του αγροτικού της χαρακτήρα δεν 

αναπτύσσονται ιδιαίτερα είδη χλωρίδας πολλώ δε μάλλον προστατευομένης. Εξαίρεση του 

κανόνα αυτού αποτελούν οι αποστραγγιστικοί τάφροι του κάμπου όπου εκεί αναπτύσσεται 

παρόχθια βλάστηση και ιδίως κατά την υγρή περίοδο του έτους. Η βλάστηση αυτή είναι 

μεσογειακού τύπου και προστατεύεται έναντι της επεκτάσεως των εποχιακών 

δραστηριοτήτων εντός των τάφρων αυτών. 

Ο ΘΗΣ Χάλκης θα εκβάλει τα επεξεργασμένα όμβρια και βιομηχανικά απόβλητα εις την 

τάφρο του ρέματος Κουσμπανασιώτικου, η κοίτη του οποίου απέχει περί τα 400 μέτρα από το 

γήπεδο του σταθμού. Η ποιότητα των εκροών αυτών θα είναι ποιότητάς τουλάχιστο 
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αρδευτικού έως πόσιμου νερού με αποτέλεσμα ο σταθμός να δρα ευεργετικά για την παρόχθια 

βλάστηση τουλάχιστον κατά τους ξηρούς μήνες του έτους. 

4.7 Πανίδα  

Η κύρια πανίδα της περιοχής είναι η ορνιθοπανίδα η οποία είναι παρόμοια με εκείνη της ζώνης 

NATURA με όνομασία : «Περιοχή Θεσσαλικού Κάμπου». 

4.8 Χρήσεις γης 

Όπως αναφέρεται προηγουμένως η κύρια χρήση γης είναι η γεωργική αλλά εις τα πλαίσια των 

χωροταξικών σχεδίων της Θεσσαλίας αλλά και του Δήμου Λάρισας και του Δήμου Κιλελέρ, 

έχουν προβλεφθεί εις την περιοχή η ανάπτυξη χρήσεων όπως εμπορευματικές και 

βιομηχανικές κατά μήκος του άξονα Λάρισας – Βόλου. 

4.9 Πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή ενδιαφέροντος 

Η ευρύτερη περιοχή του σταθμού έχει χαρακτηριστεί ως υποκείμενη σε πλημμυρικούς 

κινδύνους που επεκτείνονται από την Λάρισα έως την κλειστή λίμνη της Κάρλας. Εις την 

περιοχή του σταθμού δεν έχουν εκδηλωθεί ιστορικά πλημμύρες ούτε μεσαίου μεγέθους αλλά 

με βάση της υδρολογικές μελέτες του ΥΠΕΚΑ, δεν αποκλείεται το γήπεδο του σταθμού να 

βρεθεί πλημμυρισμένων για πλημμύρες περιόδου επαναφοράς 100 ετών. 

Δια τούτο ο ΘΗΣ Χάλκης θα σχεδιαστεί με αντιπλημμυρικά μέτρα όπως είναι οι 

υπερυψωμένες βάσεις των παραγωγικών εγκαταστάσεων αλλά και αποθηκών επικινδύνων 

ουσιών καθώς και προστατευτικά αναχώματα δια την παροχέτευση των πλημμυρικών υδάτων 

εκτός γηπέδου σταθμού. 

4.10 Κοινωνικό- Οικονομικό Περιβάλλον – Πληθυσμός 

Η περιοχή Χάλκης – Νικαίας κατοικείται από χιλιάδων ετών με ένα σταθερό πληθυσμό ο 

οποίος όμως τα τελευταία χρόνια φθίνει ενώ παράλληλα εμφανίζεται μία τάση αστυφιλίας 

προς την Λάρισα και τα άλλα μεγάλα αστικά κέντρα της Θεσσαλίας. 

Ο ΘΗΣ Χάλκης θα συμβάλει εις την διατήρηση ενός επιπέδου οικονομικών δραστηριοτήτων 

και απασχόλησης πέριξ του σταθμού, δημιουργώντας μόνιμες θέσεις εργασίας τόσο εις τον 

σταθμό όσο και σε εξωτερικές υπηρεσίες οι οποίες θα αναλάβουν εργολαβικά την συντήρηση 

μεγάλου μέρους της υποδομής του σταθμού. 

4.11 Τεχνικές Υποδομές 

Η περιοχή είναι κεντροβαικά τοποθετημένη εις την Ηπειρωτική Ελλάδα και ως εκ τούτου 

διαθέτει ένα πλήθος υποδομών όπως οι αυτοκινητόδρομοι υψηλής κυκλοφορίας, ένα δίκτυ 

τοπικών και υπερτοπικών οδών, ως και σιδηροδρομικό δίκτυο. 

Η περιοχή του σταθμού εξυπηρετείται από τον σιδηρόδρομο Λάρισας – Βόλου καθώς και από 

ένα μεγάλο αριθμό τοπικών οδών. 

4.12 Πολιτιστική Κληρονομιά 

Εις τον Δήμοι Κιλελέρ έχει βρεθεί ένα πλήθος αρχαιολογικών ευρημάτων το οποίο όμως δεν 

γειτνιάζει με τον σταθμό. Πλήθος μνημείων υπάρχει επίσης εις τον Δήμο Λάρισας αλλά επίσης 

απέχουν σημαντικά από τον σταθμό 
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4.13 Ακουστικό Περιβάλλον 

Η περιοχή λόγω του αγροτικού της χαρακτήρα, διακρίνεται από χαμηλή στάθμη θορύβου η 

οποία διακόπτεται μόνο από την ύπαρξη γεωργικών μηχανημάτων.  

Ο ΘΗΣ Χάλκης θα διασφαλίζει ότι εις τα σύνορα του γηπέδου του ο θόρυβος θα είναι κάτω 

από τα επιτρεπόμενα όρια των 55 dB με χρήση αφ’ ενός μεν παραγωγικού εξοπλισμού χαμηλής 

στάθμης θορύβου, και εφ’ όσον απαιτηθεί με την χρήση ηχητικών ηχοπετασμάτων σε σημεία 

υψηλότερη στάθμης θορύβου. 

4.14 Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον 

Και εδώ η περιοχή ενδιαφέροντος χαρακτηρίζεται από την χαμηλή ατμοσφαιρική ρύπανση και 

ειδικότερα την ρύπανση σε οξείδια του αζώτου, του μονοξειδίου του άνθρακα και των 

μικροσωματιδίων. Επομένως η παρουσία του ΘΗΣ Χάλκης δεν να επιβαρύνει αισθητά την 

ποιότητα της ατμόσφαιρας εκεί. 

Αντιθέτως η περιοχή της Λάρισας είναι ιδιατέρως επιβαρυμένη με την παρουσία NOx και δια 

τούτο λαμβάνεται μέρημνα όπως η διασπορά των καυσαερίων του σταθμού να μην επιβαρύνει 

περαιτέρω το βεβαρυμένο ατμοσφαιρικό περιβάλλονν της Λάρισας. 
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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 5.1 

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.  

Με βάση τα ανωτέρω κριτήρια και βαθμολόγηση των επιπτώσεων συντάσσεται 

συγκεντρωτικά ο πίνακας 5.2 εις τον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες επιπτώσεις από την 

κατατασκεύ και λειτουργία του σταθμού. 
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5.2 Συγκεντρωτική παρουσίαση επιπτώσεων 

Πίνακας 5.2 : 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 ΒΙΠΕ Σ Λ μΜ μ Μ Σημαντική Ο 

ΤΕΥ-3 Μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων στην ΒΙΠΕ 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 Επιγραμματική παρουσίαση επιπτώσεων και μέτρων 

Επιγραμματικά οι ανωτέρω επιπτώσεις συνοψίζονται εις το κεφάλαιο 4 εις το οποίο 

αναδεικνύονται τα μείζονα προβλήματα επιπτώσεων ως και τα προτεινόμενα μέτρα για την 

αντιμετώπιση αυτών. 
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