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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Γενικά 

Η παρούσα «Βασική έκθεση» είναι συνοδευτική της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

δια την ίδρυση νέου σταθμού ηλεκτροπαραγωγής με τίτλο «Θερμοηλεκτρικός Σταθμός (ΘΗΣ) 

Χάλκης», Τεχνολογίας Συνδυασμένου Κύκλου, καυσίμου Φυσικού Αερίου, ισχύος 662 MW, 

στην περιοχή Χάλκης νομού Λαρίσης  και περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την 

κατάσταση ρύπανσης του εδάφους και των υπόγειων υδάτων από σχετικές επικίνδυνες ουσίες. 

Συντάσσεται συμφώνως προς την : 

1. ΚΥΑ Αριθμ. 36060/1155 /Ε.103/13 (ΦΕΚ 1450 Β/14-6-2013) : Καθορισμός πλαισίου 

κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της 

ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς 

τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη 

πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010. 

2. Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής :  «Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής σχετικά με τις βασικές εκθέσεις βάσει του άρθρου 22 παράγραφος 2 της 

οδηγίας 2010/75/ΕΕ περί βιομηχανικών εκπομπών (2014/C 136/03)» 

1.2 Τα στάδια για την εκπόνηση της βασικής εκθέσεως 

Σύμφωνα με την ανωτέρω αναφερόμενη Ανακοίνωση της Επιτροπής, για την εκπόνηση της 

βασικής εκθέσεως πρέπει πρώτα να εκτελεστούν ορισμένα βασικά καθήκοντα προκειμένου να 

καθοριστεί αν απαιτείται η κατάρτιση μίας βασικής εκθέσεως.  

Η σύνταξη της βασικής εκθέσεως προσδιορίζεται από την Ανακοίνωση ότι περιλαμβάνει οκτώ 

στάδια, που θα καλύπτουν τα ακόλουθα κύρια στοιχεία: 

Στάδια 1-3: να αποφασιστεί αν απαιτείται βασική έκθεση· 

Στάδια 4-7: να καθοριστεί πώς πρέπει να προετοιμαστεί μια βασική έκθεση· 

Στάδιο 8: να καθοριστεί το περιεχόμενο της έκθεσης. 

Στην παρούσα έκθεση εξετάζονται αναλυτικά μόνο τα τρία πρώτα στάδια εκπονήσεως της 

βασικής εκθέσεως όπως επεξηγείται αναλυτικά στις το Κεφάλαιο 2 της παρούσης εκθέσεως, 

με τα οποία διαπιστώνεται η μη απαίτηση της βασικής εκθέσεως, λόγω μηδενικής πρακτικά 

βιομηχανικής ρυπάνσεως του γηπέδου του σταθμού. 

1.3 Φορέας του έργου 

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. 

Σύμφωνα με την ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 302/2019 με τη οποία χορηγήθηκε άδεια 

παραγωγής στον ΘΗΣ Χάλκης, ο πίνακας των στοιχείων της αδείας αυτής έχει ως εξής: 
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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 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, 

mailto:hellasnet
mailto:info@karatzis.gr
mailto:hellasnet@karatzis.gr
mailto:hellasnet@karatzis.gr
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2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

2.1 Μεθοδολογία 

Σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής, όταν κατά τα στάδια 1-3, αποδεικνύεται βάσει 

των διαθέσιμων πληροφοριών ότι δεν απαιτείται βασική έκθεση, δεν υπάρχει ανάγκη να 

προχωρήσουμε σε μεταγενέστερα στάδια. Τηρείται αρχείο με τις πληροφορίες που 

αποδεικνύουν ότι δεν απαιτείται έκθεση, το οποίο κατέχει η αρμόδια αρχή και στο οποίο 

συμπεριλαμβάνονται οι λόγοι που οδήγησαν στην απόφαση αυτή. 

Είναι πιθανό, μια εγκατάσταση η οποία δεν απαιτείται να εκπονήσει βασική έκθεση να 

επιφέρει αλλαγές στις δραστηριότητες του χώρου στο μέλλον, έτσι ώστε να απαιτείται βασική 

έκθεση, για παράδειγμα όταν επικίνδυνες ουσίες, προτείνεται να συμπεριληφθούν στη νέα 

διαδικασία για πρώτη φορά. Στην περίπτωση αυτή, η ανάγκη εκπόνησης βασικής έκθεσης σε 

σχέση με την επικαιροποίηση της άδειας θα πρέπει να επαναξιολογηθεί σύμφωνα με τις 

παρούσες κατευθυντήριες γραμμές. 

Όπου είναι εφικτό, πρέπει να χρησιμοποιούνται οι υφιστάμενες πληροφορίες για την 

ολοκλήρωση των σταδίων 1 έως 5. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις οι πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων 

και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον μπορεί να είναι χρήσιμες για ορισμένα στοιχεία της 

βασικής έκθεσης. 

Επίσης, οι ακόλουθες πηγές πληροφοριών θα μπορούσαν να είναι σημαντικές για την 

κατάρτιση της βασικής έκθεσης: 

— οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο της οδηγίας 2012/18/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για την αντιμετώπιση 

των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες (οδηγία Seveso III), 

ιδίως σε σχέση με το στάδιο 4· 

— οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ, και συγκεκριμένα στο 

έγγραφο για τις εκπομπές από αποθήκευση, ιδίως σε σχέση με τα στάδια 6 και 7. 

Ωστόσο, όταν αυτό δεν είναι δυνατό, θα πρέπει να συλλέγονται νέες πληροφορίες. 

Ενώ τα στάδια είναι αριθμημένα 1-8 για τη διευκόλυνση της αναφοράς, είναι δυνατό τα στάδια 

να πρέπει να εφαρμοστούν με διαφορετική σειρά, ή ταυτόχρονα. 

2.2 Αντικείμενο των τριών πρώτων σταδίων 

Εις την παρούσα βασική έκθεση συλλέγονται πληροφορίες και αξιολογούνται τα τρία πρώτα 

στάδια για την εκπόνηση της βασικής εκθέσεως. Με την ανάλυση αυτή τεκμηριώνεται ότι δεν 

απαιτείται με τα σημερινά δεδομένα η σύνταξη βασικής εκθέσεως αφού το γήπεδο 

εγκαταστάσεως του σταθμού είναι μία αμιγώς χορτολιβαδική και γεωργική έκταση η οποία 

ουδέποτε υπήρξε βιομηχανική και επομένως είναι παρθένα ως προς τις επικίνδυνες ουσίες οι 

οποίες αφορούν τον ΘΗΣ Χάλκης και εξετάζονται εδώ. 

Το αντικείμενο των σταδίων αυτών περιγράφεται αναλυτικά στον Πίνακα 2.1 ο οποίος είναι 

απόσπασμα τού Πίνακα 5.1 της Ανακοινώσεως της Επιτροπής 
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Πίνακας 2.1: Κύρια στάδια εκπόνησης της βασικής έκθεσης  

Στάδιο Δραστηριότητα Στόχος  

1 Να εντοπιστούν οι επικίνδυνες ουσίες που 

χρησιμοποιούνται, παράγονται ή ελευθερώνονται στην 

εγκατάσταση και να καταρτιστεί κατάλογος των εν 

λόγω επικίνδυνων ουσιών. Να προσδιοριστεί ποιες 

επικίνδυνες ουσίες από το στάδιο 1 είναι «σχετικές 

επικίνδυνες ουσίες»  (βλέπε τμήμα 4.2)(*).  

Να διαπιστωθεί κατά πόσον 

χρησιμοποιούνται, παράγονται ή 

ελευθερώνονται επικίνδυνες ουσίες με 

σκοπό να ληφθεί απόφαση σχετικά με την 

ανάγκη κατάρτισης και υποβολής βασικής 

έκθεσης. 

2 Να αφαιρεθούν οι επικίνδυνες ουσίες που δεν μπορούν 

να προκαλέσουν ρύπανση στο έδαφος ή στα υπόγεια 

ύδατα. Να αιτιολογηθούν οι αποφάσεις που έχουν 

ληφθεί για τον αποκλεισμό ορισμένων επικίνδυνων 

ουσιών και να τηρηθεί σχετικό αρχείο. 

Να περιοριστεί η περαιτέρω εξέταση μόνο 

στις σχετικές επικίνδυνες ουσίες με σκοπό να 

ληφθεί απόφαση σχετικά με την ανάγκη 

προετοιμασίας και υποβολής βασικής 

έκθεσης 

3 Για κάθε σχετική επικίνδυνη ουσία που προωθείται από 

το στάδιο 2, να προσδιοριστεί η πραγματική 

δυνατότητα ρύπανσης του εδάφους ή των υπόγειων 

υδάτων στον χώρο της εγκατάστασης, συμπεριλαμ-

βανομένης της πιθανότητας ελευθέρωσης και των 

συνεπειών τους, και λαμβάνοντας ιδίως υπόψη: 

- τις ποσότητες κάθε επικίνδυνης ουσίας ή ομάδων 

παρόμοιων επικίνδυνων ουσιών· 

- τον τρόπο και τον τόπο όπου οι επικίνδυνες ουσίες 

αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και 

μεταφέρονται μέσα στην εγκατάσταση· 

- τον τόπο όπου θα παρουσιάσουν κίνδυνο αν 

ελευθερωθούν· 

- Στην περίπτωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων, 

και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για να 

εξασφαλιστεί ότι είναι στην πράξη αδύνατη η 

ρύπανση του εδάφους ή των υπόγειων υδάτων. 

Να καθοριστεί ποιες σχετικές επικίνδυνες 

ουσίες παρουσιάζουν ενδεχόμενο κίνδυνο 

ρύπανσης στον χώρο με βάση την 

πιθανότητα ελευθέρωσης αυτών των ουσιών. 

Για τις ουσίες αυτές, οι πληροφορίες πρέπει 

να περιλαμβάνονται στη βασική έκθεση. 

 

(*) όπου ως «σχετικές επικίνδυνες ουσίες» ορίζονται εις την παράγραφο 4.2 ως εξής :  

«Σχετικές επικίνδυνες ουσίες» (άρθρο 3 σημείο 18 και άρθρο 22 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο) 

είναι αυτές οι ουσίες ή τα μείγματα που ορίζονται στο πλαίσιο του άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1272/2008 σχετικά με την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και 

των μειγμάτων (κανονισμός CLP), οι οποίες, λόγω του επικίνδυνου χαρακτήρα τους, της 

κινητικότητας, της ανθεκτικότητας και της βιοαποδομησιμότητάς τους (καθώς και άλλων 

χαρακτηριστικών), είναι ικανές να προκαλέσουν ρύπανση στο έδαφος ή τα υπόγεια ύδατα και 

χρησιμοποιούνται, παράγονται και/ή απελευθερώνονται από την εγκατάσταση. 

Βάσει του άρθρου 3 του εν λόγω Κανονισμού, περιλαμβάνονται εκείνες οι ουσίες που 

περιγράφονται στα Μέρη 2 έως 5 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού : 
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ΜΕΡΟΣ 2: ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (Σειρά Η200).  

• Εκρηκτικά : Η200, Η201, Η202, Η203, Η204, Η205  

• Εύφλεκτα αέρια : Η220, Η221  

• Εύφλεκτα αερολύματα : Η222, Η223  

• Οξειδωτικά υγρά : Η270  

• Αέρια υπό πίεση : Η280, Η281 

• Εύφλεκτα υγρά : Η224, Η225, Η226 

• Εύφλεκτα στερεά : Η228 

• Αντιδρώντες ουσίες και μείγματα : Η240, Η241, Η242 

• Πυροφορικά υγρά ή στερεά: Η250 

• Αυτοθερμαινόμενες ουσίες και μείγματα : Η251, Η252 

• Ουσίες και μείγματα που εκλύουν εύφλεκτα αέρα σε επαφή με το νερό: Η260, Η261 

• Οξειδωτικά υγρά ή στερεά : Η271, Η272 

• Οργανικά υπεροξείδια : Η240, Η241, Η242 

ΜΕΡΟΣ 3: ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ (Σειρά Η300) 

• Οξεία τοξικότητα : Η300, Η301, Η302, Η310, Η311, Η312, Η330, Η331, Η332 

• Διαβρωτικά/ερεθιστικά για το δέρμα : Η314, Η315 

• Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμό των οφθαλμών : Η318, Η319 

• Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή του δέρματος : Η334, Η317 

• Μεταλλαξιγένεση των γεννητικών κυττάρων : Η340, Η341 

• Καρκινογένεση : Η350, Η351 

• Τοξικότητα στην αναπαραγωγή : Η360, Η361, Η362 

• Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους από εφάπαξ έκθεση : Η370, Η371, Η335, Η336 

• Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους από επαναλαμβανόμενη έκθεση:Η372, Η373 

• Τοξικότητας από αναρρόφηση: Η304 

ΜΕΡΟΣ 4: ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Σειρά Η400) 

α)  Ως «οξεία τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον» νοείται η εγγενής ιδιότητα μιας ουσίας 

να προκαλεί βλάβη σε υδρόβιο οργανισμό ύστερα από βραχυπρόθεσμη έκθεση στην εν 

λόγω ουσία.  

β)  Ως «οξύς (βραχυπρόθεσμος) κίνδυνος» νοείται, για σκοπούς ταξινόμησης, ο κίνδυνος από 

μια ουσία ή μείγμα που προκαλείται από την οξεία τοξικότητά της/του σε έναν οργανισμό 

κατά τη βραχυπρόθεσμη έκθεση στην εν λόγω ουσία ή μείγμα.  

γ)  Ως «διαθεσιμότητα μιας ουσίας» νοείται ο βαθμός στον οποίο η εν λόγω ουσία γίνεται 

διαλυτή ή διαχωριζόμενη. Σε ό,τι αφορά τη διαθεσιμότητα των μετάλλων, ο βαθμός στον 
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οποίο το μερίδιο μεταλλικού ιόντος ένωσης μετάλλων (M°) μπορεί να διαχωριστεί από 

την υπόλοιπη ένωση (μόριο).  

δ)  Ως «βιοδιαθεσιμότητα» ή «βιολογική διαθεσιμότητα» νοείται ο βαθμός στον οποίο μια 

ουσία προσλαμβάνεται από έναν οργανισμό και κατανέμεται σε περιοχή του οργανισμού. 

Εξαρτάται από τις φυσικοχημικές ιδιότητες της ουσίας, την ανατομία και τη φυσιολογία 

του οργανισμού, τη φαρμακοκινητική και την οδό έκθεσης. Η διαθεσιμότητα δεν αποτελεί 

προϋπόθεση για τη βιοδιαθεσιμότητα.  

ε)  Ως «βιοσυσσώρευση» νοείται το καθαρό αποτέλεσμα της πρόσληψης, μετατροπής και 

αφομοίωσης ουσίας από οργανισμό από όλες τις οδούς έκθεσης (δηλαδή αέρα, νερό, 

ιζήματα/ έδαφος και τρόφιμα).  

στ)  Ως «βιοσυγκέντρωση» νοείται το καθαρό αποτέλεσμα της πρόσληψης, της μετατροπής 

και της αφομοίωσης ουσίας από οργανισμό λόγω υδροδιαλυτής έκθεσης.  

ζ) Ως «χρόνια τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον» νοείται η εγγενής ιδιότητα ουσίας για 

την πρόκληση δυσμενών επιδράσεων σε υδρόβιους οργανισμούς ύστερα από έκθεση σε 

υδάτινο περιβάλλον που καθορίζεται σε σχέση με τον κύκλο ζωής του οργανισμού. 

η)  Ως «αποικοδόμηση» νοείται η αποσύνθεση οργανικών μορίων σε μικρότερα μόρια και 

στη συνέχεια σε διοξείδιο του άνθρακα, ύδωρ και άλατα.  

θ)  Ως «ECx» νοείται η συγκέντρωση επίδρασης που συσχετίζεται με μια απόκριση x%.  

ι)  Ως «μακροπρόθεσμος κίνδυνος» νοείται, για σκοπούς ταξινόμησης, ο κίνδυνος από μια 

ουσία ή μείγμα που προκαλείται από τη χρόνια τοξικότητά της/του ύστερα από 

μακροπρόθεσμη έκθεση στο υδάτινο περιβάλλον.  

ια)  Ως «συγκέντρωση μη παρατηρούμενης επίδρασης (NOEC)» νοείται η συγκέντρωση η 

αμέσως χαμηλότερη της ελάχιστης συγκέντρωσης παρατηρούμενης επίδρασης (LOEC) 

στην οποία παρατηρείται στατιστικά σημαντική επιβλαβής επίδραση. Η NOEC δεν έχει 

στατιστικά σημαντική επιβλαβή επίδραση όταν συγκρίνεται με τον μάρτυρα 

• Στοιχεία επισήμανσης κινδύνου : Η400, Η410, Η411, Η412, Η413 

ΜΕΡΟΣ 5: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ (για την στιβάδα τού όζοντος, Η420) 

 

Πριν την αναλυτική εξέταση των ανωτέρω σταδίων, ακολουθεί στο επόμενο κεφάλαιο μία 

περιγραφή  του γηπέδου του σταθμού, των χρήσεων γης και της τεχνολογίας του σταθμού. 
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3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

3.1 Γενικά 

Στο έργο αυτό, εκτός από τον κεντρικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στην Χάλκη εντάσσεται 

και εξετάζονται οι επιπτώσεις και από το συνοδό έργο το οποίο θα υλοποιηθεί από τον φορέα 

του έργου. 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.  

3.2 Χωροθέτηση Έργου ή Δραστηριότητας 

Η χωροθέτηση του σταθμού και των συνοδών έργων δίδεται στον Χάρτη 3.1 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.  

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

προστατευόμενης περιοχής και εις αυτό επιτρέπεται εκτός σχεδίου δόμηση για τα βιομηχανικά 

έργα. Η ΖΕΠ Νατούρα δίδεται στον Χάρτες 2.1. 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). 

Στον Χάρτη 3.1 απεικονίζονται τα εξής στοιχεία του έργου : 
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Χάρτης 3.1 : Ὀρθοφωτοχάρτης Δήμων και Δημοτικών Ενοτήτων ευρύτερης περιοχής σταθμού 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ  ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ   
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

ΔΕ Νικαίας 

ΔΗΜΟΣ  ΚΙΛΕΛΕΡ ΝΑTURA : ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΑΛΙΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥ 

ΔΗΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ   
ΤΥΡΝΑΒΟΥ 

ΔΗΜΟΣ  ΚΙΛΕΛΕΡ 

ΔΕ Πλατύκαμπου 

ΔΕ Κράννωνος 

ΔΕ  
Λαρισαίων 

ΔΕ  
Κιλελερ 

ΔΕ  
Αρμενίου 

Κλίμακα : 1:200.000 

ΔΕ Κοιλάδας 

ΔΗΜΟΣ  ΚΙΛΕΛΕΡ 

ΔΗΜΟΣ  ΤΕΜΠΩΝ 
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Χάρτης 3.2. 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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3.2.1 Γενικές γεωγραφικές πληροφορίες 

• Με διπλές ερυθρές και κίτρινες τεθλασμένες γραμμές δίδονται τα όρια των Καλλικρατικών 

Δήμων τα οποία ισχύουν σήμερα στην περιοχή, οι οποίοι επισημαίνονται με κεφαλαία 

κίτρινα γράμματα. Εν προκειμένω δίδονται τα όρια του Δήμου Κιλελέρ εις το οποίο 

ανήκουν οι Δημοτικές Ενότητες Πλατυκάμπου (εις την οποία ανήκει η Χάλκη και το 

γήπεδο του ΘΗΣ), Νίκαιας , Νικαίας, Κράνωνος, Κιλελέρ και Αρμενίου  και του Δήμου 

Λαρισαίων με τις Δημοτικές Ενότητες Κοιλάδας, Λαρισαίων και Γιαννούλη.  

• Με κίτρινες λεπτές γραμμές δίδονται όρια των Δημοτικών Ενητότων  

3.2.2 Γήπεδο σταθμού 

Στον Χάρτη 3.1 απεικονίζεται με κίτρινη γραμμή το γεήπεδο του ΘΗΣ Χάλκης ο οποίος είναι 

τοπθετημένος στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων Πλατυκάμπου και Κιλελέρ 

3.2.3 Διασύνδεση  με το σύσημα φυσικού αερίου 

Στον Χάρκτη 3.2 και με ιδώδη ραμμή, δίδεται η διασύνδεση του ΘΗΣ Χάλκης με τον εθνικό 

αγωγό φυσικού αερίου της ΔΕΣΦΑ, Ο αγωγός διασυνδέσεως έχει μήκος περί τα 2 χλμ, είναι 

διαμέτρου 14’’, αρχίζει με ον σταθμό μετρήσεως και μειώσεως της πιέσεως του φυσικού 

αερίου (M/R : Measurement /Reduction) και καταλήγει στον ΘΗΣ Χάλκης. Η διασύνδεση 

αυτή του συστήματος φυσικού αερίου με τον ΘΗΣ Χάλκης  θα ανήκει στον ΔΕΣΦΑ.  

3.2.4 Ηλεκτρική Διασύνδεση 

Με την πορτοκαλί γραμμή του Σχήματος 3.2. δίδεται η προτεινόμενη ηλεκτρική διασύνδεση 

του ΘΗΣ Χαλκης με ητν γραμμή υψηλής τάσεως 400 kV η οποία ξεκινά από την Πτολεμαΐδα 

και οδεύει προς Αθήνα. Εναλλακτικά με την κίτρινη γραμμή ο ΘΗΣ Χάλκης θα συνδεθεί απ’ 

ευθείας με το Κέντρο Υψηλής Τάσεως (ΚΥΤ) του ΑΔΜΙΕ στην Λάρισα , μέσω διπλής 

γραμμής εναλλασσόμενου ρεύματος 400 kV η οποία θα ανήκει στον ΑΔΜΙΕ. Η προτεινόμενη 

Διασύνδεση διέρχεται νοτίως της Ειδικής Ζώνης Προστασίας (ΕΖΠ)   

Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη όδευση ευρίσκεται εξ ολοκλήρου εκτός ΕΖΠ Natura της 

«Περιοχής Θεσσαλικού Κάμπου», ενώ η εναλλακτική σύνδεση είναι κατά το μεγλύτερο μέρος 

εκτός Νατούρα αλλά καταλήγει στο ΚΥΤ Λάρισας το οποίο είναι εξ’ ολοκλήρου εντός της 

ζώνης αυτής όπως παρατηρείται με το Σχέδιο 3.2. 

 

3.2.5 Υδροδότηση του ΘΗΣ Εβρου 

Επειδή ο ΘΗΣ Χάλκης σχεδιάζεται ως αερόψυκτος, οι απαιτοήσεις νερού είναι περιορισμένες 

και ανέρχονται περί τα 72.000 m3 ετησίως.Το μεγαλύτερο μέρος της υδροδοτήσεως του 

σταθμού θα προέρχεται από το δίκτυο υδρεύσεως της ΔΕΥΑ Λάρισσας η οποία διαθέτει ένα 

πλήρθος γεωτρήσεων εις τα πέριξ της Λάρισας ημιορεινές περιοχές οι οποίες υδρολογικώς 

είναι πλενασματικές. Ένα μικρό μέρος των απαιτήσεων υδρεύασεως θα προέρχεται από τοπική 

γεώτρηση μικρής κλίμακας η οποία θα χρησιμποιείται για λόγους εφεδρείας.  
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3.3 Επιτρεπόμενες Χρήσεις στην περιοχή του Έργου ή Δραστηριότητας 

3.3.1 Χρήσεις γης και όροι δομήσεως 

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

Διεύθυνσης Πολεοδομίας τού Δήμου Λάρισας βεβαιώνει τα εξής : 

«Έχοντας υπόψη  

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

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

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

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

ορίων οικισµού Χάλκης Ν. Λάρισας  

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

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

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

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 

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

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

Δήµου mum.) και εκτός Γ.Π.Σ. 

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

οικισµών όπως αυτά ισχύουν, απαγορεύεται η ανέγερση βιομηχανικών και βιοτεχνικών 

εγκαταστάσεων μέσης και υψηλής όχλησης. 

Πέραν αυτού δεν υπάρχουν άλλες καθορισµένες χρήσεις γης». 

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

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

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

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

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

12-03 και έχουν ως εξής : 

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

βιομηχανικών εγκαταστάσεων καθορίζονται ως εξής:  

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

μέτρα.  

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

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

ως κατωτέρω:  

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

ελάχιστο εμβαδόν 2000 τ.μ. η απόσταση του κτιρίου από τα όρια του γηπέδου ορίζεται σε 5,0.  
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- Για γήπεδα, όπως αυτά ορίζονται από το εδάφιο β της παραγρ. 2 του άρθρου 1, οι αποστάσεις 

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

άρθρου 1 του παρόντος.  

- 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. 

3.3.1 Γήπεδο σταθμού 

Στον Χάρτη 3.3 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 3.3 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 3.1 : 

Πίνακας 3.1 : Συντεταγμένες κορυφών γηπέδου κατά ΕΓΣΑ 87 

 

 

 

 

 

 

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

Ορθοφωτοχάρτη 2.5 της Google Earth. 

  

Κορυφή Χ Υ Κορυφή Χ Υ 

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

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

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

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

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

Ζ 371351,025 4381511,718 Λ 371522,648 4381237,724 
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Ορθοφωτοχάρτης Google 3.3: Ορια και ορόσημα γηπέδου σταθμού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Έργου ή Δραστηριότητας 

3.4.1 Γενικά 

Η συνολική έκταση που θα καλύπτεται από τις εγκαταστάσεις του σταθμού 

ηλεκτροπαραγωγής θα είναι περίπου 88,5 στρέμματα, με τις κτιριακές εγκαταστάσεις να 

καλύπτουν περίπου 5,5 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 
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o Χώρος αποθήκευσης υδρογόνου 

o Συνεργεία και αποθήκες 

o Εγκατάσταση παραγωγής απιονισμένου νερού 

o Εγκατάσταση επεξεργασίας βιομηχανικών λυμάτων 

o Δεξαμενή αποθήκευσης diesel 9.000 m³ περίπου και μία δεξαμενή ημέρας 1000 m3. 

3.4.2 Διάγραμμα ροής της παραγωγικής διαδικασίας 

Στο Σχέδιο 3,1  παρουσιάζεται διάγραμμα ροής του σταθμού με τις κυριότερες εγκαταστάσεις 

του. 

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

MW της οποίας τα καυσαέριά της εκτονώνονται σε Ατμολέβητα Ανάκτησης Θερμότητας 

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

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

εκτονώνεται, παράγοντας επιπρόσθετη ηλεκτρική ενέργεια ισχύος περίπου 212 MW.  

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

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

ψύχει και συμπυκνώνει τον ατμό χαμηλής εκτονώσεως από τον ατμοστρόβιλο.  

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 σε δύο διαφορετικούς άξονες (δηλαδή με δύο γεννήτριες και με δύο κύρους 

μετασχηματιστές ανύψωσης τάσης αντιστοίχως). Η προτεινόμενη βασική κάτοψη του 

σταθμού δείχνεται στο σχέδιο «Γενική διάταξη ΘΗΣ Χάλκης» μία συνοπτική παρουσίαση του 

οποίου δίδεται στο Σχέδιο 3.2.  Το διάγραμμα ροής του Σχεδίου 3.1  δίδει την παραγωγική 

διαδικασία ενός διαξονικού σταθμού συνδυασμένου κύκλου, δηλαδή με τον αεριοστρόβιλο 

και τον ατμοστρόβιλο να ευρίσκονται σε ξεχωριστούς άξονες.  

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

ατμοστροβίλου έχει προβλεφθεί αερόψυκτο ψυγείο για λόγους οικονομίας νερού. 

3.4.3 Οι εγκαταστάσεις παραγωγής 

Η διάταξη των παραγωγικών μηχανημάτων και κτιριακών εγκαταστάσεων του σταθμού 

δίδεται στο Σχέδιο 3.2 Τα κύρια ονομαστικά  ενεργειακά χαρακτηριστικά του ΘΗΣ Χάλκης 

υπό συνθήκες ISO δίδονται στον Πίνακα 3.2 : 
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Πίνακας 3.2 : Βασικά ενεργειακά χαρακτηριστικά ΘΗΣ Χάλκης 

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 

 

Τα βασικά δομικά χαρακτηριστικά του των εγκατασάσεων του προτεινόμενου σταθμού του 

Σχεδίου 3.3 δίδονται στον Πίνακα 3.3 όπου για την κάθε εγκατάσταση δίδεται ο τύπος,  η 

κάλυψη και η δόμηση.   

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%.  

Η κάλυψη των κτιριακών εγκαταστάσεων ανέρχεται στα 5365 m2 και το υπόλοιπο της 

καλύψεως καταλαμβάνεται από τις εγκαταστάσεις του σταθμού.. 
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Σχέδιο 3.1 : Διάγραμμα ροής διαξονικής μονάδας συνδυασμένου κύκλου 660 MW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συλλογή και 
επεξεργασία υγρών 

αποβλήτων 

Εκροή 

 

Αέρας 

Αεριοστρόβιλος 

Γεννήτρια  

  500 MW  

προς δίκτυο 

 

Ατμολέβητας  
ανάκτησης 
θερμότητας 

Καμινάδα 

Αερόψυκτο ή Υδρόψυκτο 
ψυγείο - συμπυκνωτής 

Ατμοστρόβιλος και 
Γεννήτρια  
280 MW 

προς δίκτυο 

Θερμά   καυσαέρια  

Συμπληρωματικό νερό ατμολέβητα 

Στρατσωνισμός  Ατμολέβητα 

προς μονάδα απιονισμού 

  Τροφοδοτικό νερό 
από συμπυκνωτή 

Ατμός στον 
ατμοστρόβιλο 

Καμινάδα Συνδυασμένος 

Κύκλος 660 MW Φυσικό αέριο M/R 
(Σταθμός μείωσης 

πίεσης ) 
 Πετρέλαιο 

Νερό υδρεύσεως 

Παραγωγή 
απιονισμένου 

νερού 

Συλή και 
ελαιοδιαχωρισμός 
υγρών αποβλήτων  

Από  στρατσωνισμό 
ατμολέβητα 

Καυστήρας 

Συμπιεστής Στρόβιλος 

Σκληρά 
νερά 
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Σχέδιο 3.2: Γενική διάταξη ΘΗΣ Εβρου και κάλυψη οικοπέδου 
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Πίνακας 3.3 :  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 26.223,6 78.670,8 
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Η τρισδιάστατη απεικόνηση των εγκαταστάσεων παραγωγής δίδεται στα ακόλουθα Σχέδια : 

Σχέδιο 3.3 :  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 3.4  :  ΝΑ άποψη του σταθμού.  

Διακρίνονται τα ίδια στοιχεία με εκείνα του Σχεδίου 2.1  

Σχέδιο 3.5 :  Ανατολική άποψη σταθμού.  

Διακρίνεται ο αεροψυκτος πύργος ψύξεως και τα κτίρια αεροστροβίλου και 

ατμοστροβίλου. 

Σχέδιο 3.6:  Βόρεια άποψη ΘΗΣ Χάλκης  

Διακρίνεται ο αερόψυκτος πύργος ψύξεως και η αυλή υψηλής τάσεως 

Σχέδιο 3.7 :  Δυτική άποψη ΘΗΣ Χάλκης.  

Διακρίνονται οι εξερχόμενοι σωλήνες των καλωδίων της ηλεκτρογεννήτριας, ο 

μετασχηματιστής ανυψώσεως τάσεως και οι πυλώνες μεταφοράς ρεύματος 

Σχέδιο 3.8:  Κάτοψη ΘΗΣ Χάλκης εντός του γηπέδου του σταθμού 

Σχέδιο 3.9: Νότια προοπτική άποψη ΘΗΣ Χάλκης εντός του γηπέδου του σταθμού 

Στα σχέδια αυτά απεικονίζονται επί της κατόψεως σε διδιάστατη 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 ατμοστόβιος) είναι σκεπασμένες 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. Εξ’ 

άλλου ο ΘΗΣ Χάλκης θα είναι ορατός από τις παρακείμενες περιοχές λόγω του επιπέδου του 

αναγλύφου του εδάφους και ως εκ τούτου πρέπει να διαθέτει ικανοποιητική βιομηχανιή 

αρχιτεκτονική. 

Τέλος διαπιστώνεται από τα σχέδια αυτά ότι οι ασκεπείς υπαίθριες εγκαταστάσεις, όπως αυτές 

παριστάνονται εις τα ανωτέρω σχέδια με διστάτατες (και όχι τρισδιάτατες)  σχεδιάσεις επί του 

εδάφους είναι περιορισμένες και ως εκ τούτου ελαχιστοποιείται έτσι ο κίνδυνος διαρροής 

επικινδύνων ουσιών εις το έδαφος και τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. 
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Σχέδιο 3.3 : 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 3.4  : 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 3.5 : 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 3.6: 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 3.7 : 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 3.8: Νόεια προοπτική όψη ΘΗΣ Χάλκης ἐντός του γηπέδου εγκαταστάσεως 
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Σχέδιο 3.9 : Δυτική προοπτικη  άποψη ΘΗΣ Χάλκης  
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4 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΕΩΣ 

4.1 Κλιματικοί Παράγοντες 

4.1.1 Κλιματικές ζώνες 

Στην παρούσα ενότητα, παρουσιάζεται η κλιματική και βιοκλιματική ταξινόμηση της περιοχής 

ενδιαφέροντος και στη συνέχεια αναλύονται τα κλιματικά δεδομένα σε επίπεδο 40 ετών, με 

βάση τα δεδομένα του Μετεωρολογικού Σταθμού (Μ.Σ.) Λάρισας.  

Η κλιματική ταξινόμηση έχει ως εξής: 

• Βάσει της Κλιματικής Ταξινόμησης Thornthwaite (Καρράς, 1973), στην περιοχή της 

Λάρισας  το κλίμα χαρακτηρίζεται σαν ξηρό με απόκλιση προς το ημίυγρο με μικρό 

πλεόνασμα ύδατος το χειμώνα (τύπος C1DB2’b3’).  

• Bιοκλιματικά, κατά Emberger-Sauvage (Mαυρομάτης, 1980) η περιοχή ανήκει στον 

ημίξηρο όροφο με χειμώνα ψυχρό, ενώ ο ξηροθερμικός δείκτης (Χ=100 για την Λάρισα), 

κατατάσσει την περιοχή μελέτης μεταξύ του θερμο-μεσογειακού και μέσο-μεσογειακού 

χαρακτήρα. 

Η μεσο-μεσογειακή ζώνη, υπό φυσικές συνθήκες, κυριαρχείται κυρίως από τα πλατύφυλλα 

δάση διάφορα είδη δρυός. Το κυρίαρχο καθεστώς υγρασίας του εδάφους στην έντονη υποζώνη 

είναι το ξηρό και ο κυρίαρχος ορίζοντας του εδάφους είναι το καλά ανεπτυγμένο αργίλιο. Στα 

μεσαία υψόμετρα, η βροχόπτωση μπορεί να συμβάλει στην ιζηματοποίηση της αργίλου και όχι 

σε εκτεταμένη έκπλυση και ακραία οξίνιση της εδαφοτομής που θα μπορούσε να αναστείλει 

την μετατόπιση της αργίλου.  

Τα κύρια χρώματα αυτού του ορίζοντα είναι του χρωμίου σχεδόν σε όλα τα μητρικά υλικά 

εκτός από ασβεστόλιθο ή σχιστόλιθο με εισβολές ασβεστόλιθου, όπου αναπτύσσεται ο 

αργιλικός ορίζοντας σε ροδοχρωμική απόχρωση. Έτσι, στην κυρίαρχη εδαφοτομή τυπολογικές 

μονάδες είναι το Haploxeralf και το Rhodoxeralf.  Στην αδύναμη μεσογειακή ζώνη κυριαρχεί 

η δρυς τα δάση και τόσο το ξηρό όσο και το υδατικό καθεστώς υγρασίας του εδάφους. Το 

είδος αυτών των καθεστώτων εξαρτάται από την τοπογραφία, το υψόμετρο και την όψη του 

ιδιαίτερου τοπίου του εδάφους. 

Τα ξέρικα καθεστώτα κυριαρχούν σε χαμηλότερα υψόμετρα και νότια όπου το υδατικό 

καθεστώς είναι πιο συνηθισμένο στην υψηλότερη στάθμη και βόρειες πλαγιές. Οι αργιλικοί  

ορίζοντες είναι καλά ανεπτυγμένοι και χαρακτηρίζουν την εδαφοτομή της Haploxeralf με 

εξαίρεση αυτά σε ασβεστόλιθο που ταξινομεί τις αντίστοιχες εδαφοτομές ως Rhodoxeralfs 

Οι βασικοί κλιματικοί τύποι διακρίνονται ως εξής : 

• Ξηρο-θερμικό -Μεσογειακό : 150 < X < 200 

• Θερμο – μεσογειακό   100 < X < 150 

(a) Εντατικό    125 < X < 150 

(b) Ασθενές  100 < X < 125 

• Μεσο-μεσογειακό     40 < X < 100 

(a) Έντονο  75 < X < 100 

(b) Ασθενές   40 < X < 75 
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• Υπό-Μεσογειακό  0 < X < 40 

όπου Χ είναι ο αριθμός βιολογικώς ξηρών ημερών κατά την θερμή και ξηρά περίοδο. 

Οι κλιματικές ζώνες που κυριαρχούν στην περιοχή ενδιαφέροντος του έργου δίδονται στο 

Σχέδιο στην επόμενη σελίδα Ο ξηροθερμικός δείκτης Χ του οργανισμού FAO της UNESCO 

(1963) υπολογίζεται κάθε μήνα ως εξής :  

The xerothermic index X of UNESCO-FAO (1963) is calculated for every month, as follows: 

𝛸𝑚 =  {𝐽𝑚 −  (𝐽𝑝 + (
𝐽𝑟,𝑏  

2
 ))} 𝑓ℎ 

Όπου Χm  είναι ο μηνιαίος ξηροθερμικός δείκτης, Jm είναι οι μέρες του μήνα, Jp είναι οι 

βρόχινες ημέρες του μήνα Jr,b είναι οι ημέρες υγρασίας ή ομίχλης και fh είναι ένας συντελεστής 

σχετικής υγρασίας ανά μήνα.  

Nicholas Yassoglou, Christos Tsadilas, Costas Kosmas, «The Soils of Greece», Springer 

International Publishing AG, 2017 

Όπως προκύπτει από την «Στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων : διόρθωση και 

τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ.Ε. Λάρισας Δήμου Λαρισαίων, Π.Ε. 

Λάρισας, ΦΕΚ 523/ΑΑΠ/09.10.2009)»  και όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 6.1.2.3-1 αυτής, 

που αποτελεί το βιοκλιματικό χάρτη για την περιοχή μελέτης, προκύπτει το συμπέρασμα ότι 

στην περιοχή εγκατάστασης του Μ.Σ. Λάρισας και ως εκ τούτου και στην περιοχή μελέτης, το 

κλίμα είναι έντονο-μέσο μεσογειακό (βλέπε σχήμα 6.1.2.3-1 επομένης σελίδας). 

4.1.2 Ομβροθερμικό πηλίκο Emberger  

Οι βιοκλιματικοί όροφοι έχουν καθοριστεί από τον Emberger στο χώρο του μεσογειακού 

κλίματος και ισχύουν μόνο γι’αυτό το κλίμα. Για το χαρακτηρισμό του κλίματος 

χρησιμοποιούνται συνήθως οι παράγοντες θερμοκρασία και υδατικές συνθήκες είτε για τον 

υπολογισμό αριθμοδεικτών (κλιματικοί ή βιοκλιματικοί δείκτες), είτε για την απεικόνιση 

σχετικών κλιματικών διαγραμμάτων. Τέτοιες μαθηματικές εκφράσεις ή αριθμοί ονομάζονται 

κλιματικοί ή βιοκλιματικοί δείκτες αντίστοιχα, ανάλογα με το αντικείμενο που επηρεάζουν. 

Για την περιοχή της Μεσογείου καλά αποτελέσματα δίνει ο τύπος του ομβροθερμικού πηλίκου 

του Emberger (Q2), όπως παρουσιάζεται στην εξίσωση που ακολουθεί όπου:  

Ρ  = η ετήσια βροχόπτωση σε mm,  

Μ  = η μέση τιμή των μέγιστων θερμοκρασιών του θερμότερου μήνα του έτους σε 

απόλυτους βαθμούς (-273,2 οC= 0 K),  

m  = η μέση τιμή των ελάχιστων θερμοκρασιών του ψυχρότερου μήνα του έτους σε 

απόλυτους βαθμούς (-273,2 οC= 0 K). 

 Όσο μικρότερος είναι ο δείκτης Q2, τόσο ξηρότερο είναι το κλίμα. Με βάση το Σχήμα 6.1.2.1-

1 (από την στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων : διόρθωση και τροποποίηση του 

Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ.Ε. Λάρισας Δήμου Λαρισαίων, Π.Ε. Λάρισας, ΦΕΚ 

523/ΑΑΠ/09.10.2009) όπου παρουσιάζεται το κλιματόγραμμα του Emberger, όπως 

τροποποιήθηκε από τον Sauvage και στο οποίο τοποθετήθηκαν από τον Μαυρομάτη οι 
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μετεωρολογικοί σταθμοί της Ελλάδας με βάση τις συντεταγμένες Q2 και m, προκύπτει ότι 

στην περιοχή του Μ.Σ. Λάρισας ο βιοκλιματικός όροφος είναι ημίξηρος με χειμώνα ψυχρό  
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4.1.3 Μετεωρολογικά και κλιματικά στοιχεία  

Από τα τριωριαία κλιματικά δεδομένα σε επίπεδο 30 ετών της ΕΜΥ τα οποία διατίθενται 

ελεύθερα στο διαδίκτυο για την πόλη της Λάρισας από το προκύπτουν τα εξής: 

 

Πίνακας 4.1: Δεδομένα θερμοκρασίας 

Μήνας 
Μέση Θερμοκρασία 

(°C) 

Ελάχιστη 

Θερμοκρασία (°C) 

Μέγιστη 

Θερμοκρασία (°C) 

Ιανουάριος 4.7 -9.6 22.8 

Φεβρουάριος 6.1 -12 25.2 

Μάρτιος 9.1 -7 34.8 

Απρίλιος 13.1 -4.4 32.4 

Μάιος 18.3 1.4 38.8 

Ιούνιος 23.8 7.2 42.2 

Ιούλιος 25.8 11 45.4 

Αύγουστος 24.9 10 43.2 

Σεπτέμβριος 21.1 5.4 39.4 

Οκτώβριος 15.9 -2 36.8 

Νοέμβριος 10.0 -7 29.6 

Δεκέμβριος 5.8 -20.6 23.2 

 

Σχήμα 4.1:  Διάγραμμα Ετήσιας Πορείας Θερμοκρασίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hnms.gr/emy/el/services/paroxi-ipiresion-elefthera-dedomena
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Ο θερμότερος μήνας στην Λάρισα είναι ο Ιούλιος (μέση θερμοκρασία 25,6C) στον οποίο έχει 

καταγραφεί και η μέγιστη τιμή θερμοκρασίας (39C). Αντίθετα, ο ψυχρότερος μήνας κατά μ.ο. 

είναι ο Ιανουάριος (μέση θερμοκρασία 4,8C). Οι ελάχιστες θερμοκρασίες έχουν καταγραφεί 

τον Μάρτιο (-13,6C)  

Τα δεδομένα των βροχοπτώσεων έχουν ως εξής:  

Πίνακας 4.2: Δεδομένα Βροχοπτώσεων 

Μήνας 
Μέση Μηνιαία 

Βροχόπτωση (mm) 

I 81.4 

Φ 76.6 

Μ 73.2 

Α 70.2 

Μ 65.6 

Ι 54.0 

Ι 51.6 

Α 56.1 

Σ 61.6 

Ο 72.1 

Ν 81.4 

Δ 84.2 

 

Σχήμα 4.2: Διάγραμμα Ετήσιας Πορείας Βροχόπτωσης 
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Ο Νοέμβριος και  Δεκέμβριος είναι οι μήνες με την υψηλότερη βροχόπτωση (μέσο ύψος 

βροχής  90,0 mm) ενώ κατά την ξηρή περίοδο Ιουνίου – Οκτωβρίου, έχουν καταγραφεί ακόμη 

και μηδενικά ύψη βροχόπτωσης.  

Ομοίως, ο Δεκέμβριος εμφανίζει και το υψηλότερο ποσοστό σχετικής υγρασίας (%). 

 

Σχήμα 4.3: Διάγραμμα Σχετικής Υγρασίας 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε ετήσια βάση οι άνεμοι που πνέουν πρωτίστως από ανατολικά (90°), αντιπροσωπεύουν το 

20% των συνολικών περιπτώσεων, ενώ οι άνεμοι που πνέουν από άλλες διευθύνσεις (Βόρια, 

ΑΝΑ και λοιπά) αντιπροσωπεύουν επίσης ένα 20%.  Κατά χρονική πλειοψηφία 60% 

επικρατούν άπνοιες στην περιοχή.  

Τέλος παρατηρείται ότι οι άνεμοι υψηλών εντάσεων άνω των 9 μποφόρ αντιπροσωπεύουν 

κάτω του 1% των περιπτώσεων. 
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Σχήμα 4.4 :΅Ροδόγραμμα Ανέμου κατασκευασθέν με στοιχεία από σταθμό ΕΜΥ στην Λάρισα 

Εντάσεις ανέμου σε κλίμακα Μποφόρ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Έδαφος-Γεωλογία 

4.2.1 Γενικά 

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι η καταγραφή των αβιοτικών παραμέτρων του 

γεωπεριβάλλοντος της περιοχής μελέτης, καθώς επίσης και ο προσδιορισμός της ευαισθησίας 

αυτών. 

Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε βασίστηκε στα εξής: 

• Επισκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας για την περιοχή ενδιαφέροντος (βλ. 

σχετική βιβλιογραφία). 

• Καταγραφή στοιχείων από την υφιστάμενη χαρτογράφηση (ΙΓΜΕ, Υπουργείο 

Ανάπτυξης, ΟΑΣΠ, ΓΥΣ). 

• Ποιοτικές καταγραφές, χωρίς υλοποίηση δοκιμαστικών τομών ή δειγματοληψιών από 

τις εργασίες πεδίου που έλαβαν χώρα εις την περιοχή  
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4.2.2 Γεωτεκτονικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής μελέτης 

4.2.2.1 Γεωλογία 

Η πεδιάδα της Θεσσαλίας (δυτικό και ανατολικό τμήμα) αποτελεί ένα μεγάλο τεκτονικό 

βύθισμα που βρίσκεται μεταξύ των δύο μεγάλων γεωτεκτονικών μονάδων του Ελληνικού 

χώρου, της Πίνδου στα δυτικά και νοτιοδυτικά και των Πελαγονικών ορεινών όγκων 

(Όλυμπος, Όσσα, Πήλιο) προς τα βορειοανατολικά. Στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας 

συναντάται ποικιλία στρωματογραφικών και τεκτονικών δομών με πετρώματα που 

χαρακτηρίζουν διάφορες γεωτεχνικές ενότητες. Από τα ανατολικά προς τα δυτικά 

διακρίνονται οι ενότητες: πελαγονική σειρά, υποπελαγονική σειρά, υπερπινδική σειρά (σειρά 

Κόζιακα), ζώνη της Πίνδου, Μολασσικές αποθέσεις της Μεσοελληνικής αύλακας, πλειόκαινες 

αποθέσεις της Μεσοελληνικής αύλακας, πλειοκαινικές αποθέσεις, πρόσφατες τεταρτογενείς 

αποθέσεις. 

Η ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλίας, στην οποία εντάσσεται και η περιοχή της 

μελέτης, ανήκει στην Πελαγονική γεωτεκτονική ζώνη. Οι σύγχρονες επιστημονικές απόψεις 

θεωρούν την Πελαγονική ζώνη ως ένα μεγάλο τέμαχος που αποσπάσθηκε από μία παλαιά 

ηπειρωτική μάζα και εκατέρωθεν αυτού αναπτύχθηκαν δύο μεγάλες ωκεάνιες περιοχές, της 

Παλαιό - Τηθύος (ζώνη Αξιού) στα ανατολικά και της Νεο - Τηθύος (ζώνη Υποπελαγονική 

και ζώνη Πίνδου) στα δυτικά (βλέπε Σχήμα 4.5).  

Όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 4.6  που ακολουθεί στην περιοχή εφαρμογής (ερυθρός 

κύκλος) συναντώνται οι παρακάτω σχηματισμοί: 

ΟΛΟΚΑΙΝΟ 

Αλλουβιακές αποθέσεις (al): ανοικτότεφρα έως καστανότεφρα ασύνδετα υλικά από αργίλους, άμμους, 
κροκαλολάτυπες και ποταμοχειμαρολιμναία υλικά, που αποτέθηκαν στη λεκάνη της Λάρισας και σε μικρές 
εσωτερικές λεκάνες. Στα κράσπεδα των λεκανών είναι περισσότερο αδρομερή, ενώ προς το κέντρο γίνονται 
βαθμιαία λεπτομερέστερα. Πλευρικά κορήματα (Q.sc.cs): Πρόκειται για παλιά και σύγχρονα πλευρικά κορήματα 
και κώνους κορημάτων. Αποτελούνται κυρίως από τεμάχη των μητρικών πετρωμάτων που αποτελούν και το 
υπόβαθρο της περιοχής μελέτης. Απαντώνται στα περιθώρια της λεκάνης της Λάρισας. Ένα μικρό τέμαχος ή μια 
μεγάλη μάζα των πετρωμάτων μιας απότομης πλαγιάς αποκόπτεται και αποδεσμεύεται από τα γειτονικά 
πετρώματα και μετακινείται με την επίδραση της βαρύτητας προς το επίπεδο βάσης της κοιλάδας. Οι σωροί των 
πετρωμάτων που συσσωρεύονται στους πρόποδες των απόκρημνων πρανών συγκροτούν τα υλικά των 
κορημάτων. 

ΠΟΝΤΙΟ - ΠΛΕΙΟ - ΠΛΕΙΣΤΟΚΑΙΝΟ 

Κροκαλοπαγή (Pl-Pt): Πρόκειται για εναλλαγές διαγενεμένων αμμοχάλικων με αργιλικούς και ψαμμιτικούς 
ορίζοντες. Τα αμμοχάλικα εμφανίζονται με διασταυρούμενη στρώση και με διάσπαρτες κροκάλες 
χαρακτηρίζονται ως αποθέσεις καναλιών. Στον σχηματισμό αυτό απαντώνται κροκαλολατυποπαγή, ελαφρώς 
διαγενεμένα έως σκληρά αποτελούμενα από κροκάλες ασβεστολιθικής, χαλαζιακής, ψαμμιτικής, σύστασης με 
συνδετική ύλη ασβεστιτική και ψαμμιτική και με παρεμβολές λεπτόκοκκων ψαμμιτικών υλικών πάχους 0,40 έως 
1,00 μέτρων μέτρων (πλημμυρικές αποθέσεις – διευρυτικές ροές). Σύνηθες επίσης είναι η εναλλαγή 
κροκαλοπαγών , ψαμμιτικών και αργιλικών στρωμάτων. Μέγιστο πάχος σχηματισμών 150 m. 

ΠΕΛΑΓΟΝΙΚΗ ΖΩΝΗ 

Γνεύσιοι – Γνευσιοσχιστόλιθοι (Pz-Tm-gn): Πρόκειται για πετρώματα με οφθαλμώδη - μυλονιτικό ιστό και 
προσανατολισμένη σχιστοποιημένη υφή. Κύρια ορυκτολογικά χαρακτηριστικά είναι : χαλαζίας – άστριοι – 
βιοτίτης – μαρμαρυγίες. 
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Σχήμα 4.5 : Γεωτεκτονικό σχήμα των Ελληνίδων ζωνών (Pl: Πελαγονική ζώνη) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Μουντράκης Δ Μ, Γεωλογία της Ελλάδας. University Studio Press. Θεσ/νικη 1985 

  



         ΤεχνοΜετρική  ΘΗΣ Χάλκης : Βασική έκθεση 

 

 - 41 - Ιανουάριος  2020 
 

Σχήμα 4.6 : Γεωλογικός χάρτης Νομού Λαρίσης 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         ΤεχνοΜετρική  ΘΗΣ Χάλκης : Βασική έκθεση 

 

 - 42 - Ιανουάριος  2020 
 

4.2.3 Χαρτογραφική απεικόνιση εδαφών 

Στον Χάρτη 4.1, δίδεται  η χαρτογραφική απεικόνιση των εδαφών της περιοχής 

ενδιαφέροντος. 

Χάρτης 4.1 : Εδαφολογικός χάρτης Λάρισας και περιχώρων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η περιγραφή των εδαφών του χάρτη 4.1 ακολουθεί στη συνέχεια. 

4.2.3.1 Cambisols 

Τα  Cambisols ( από το Ιταλικό  “cambiare”  που σημαίνει  « αλλάζω »),  αποτελούνται από 

εδάφη με τουλάχιστον ένα αρχόμενο σχηματισμό εδάφους κάτω από την επιφάνεια .  Η 

μετατροπή του μητρικού υλικού είναι έκδηλη από το σχηματισμό της δομής και κυρίως από 

τον καφέ αποχρωματισμό ,  την αύξηση του ποσοστού αργίλου ή / και την αφαίρεση των 

ανθρακικών ενώσεων .  Γενικά ,  είναι τα εδάφη με εμφανή τουλάχιστον τα πρώτα σημάδια 

διαφοροποίησης του ορίζοντα στο υπέδαφος ,  τα οποία είναι έκδηλα από τις αλλαγές στη 
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δομή ,  στο χρώμα ,  στην περιεκτικότητα σε άργιλο ή σε ανθρακικές ουσίες   .   Τα   Cambisols   

χαρακτηρίζονται από ελαφριά έως μέτρια αποσάθρωση του μητρικού υλικού και από την 

έλλειψη αξιόλογων ποσοτήτων από προσχωματικό άργιλο ,  οργανικές ύλες , Al  ή / και 

μείγματα  Fe.  Τα   Cambisols   καλύπτουν περίπου   1500   εκατομμύρια εκτάρια σε όλο τον 

κόσμο .  Αυτή η ομάδα εδάφους αναφοράς εκπροσωπεί ται πολύ καλά στις εύκρατες και 

βόρειες περιοχές ,  οι οποίες είχαν δεχθεί την επίδραση των παγετώνων κατά την Πλειστόκαινη 

περίοδο ,  εν μέρει επειδή το μητρικό υλικό του εδάφους είναι ακόμη νεαρό ,  αλλά επίσης και 

επειδή ο σχηματισμός εδάφους γίνεται με αργούς ρυθμούς στις ψυχρές περιοχές .  Οι κύκλοι 

διάβρωσης και απόθεσης εξηγούν την εμφάνιση των  Cambisols  στις ορεινές περιοχές .  Τα  

Cambisols  εμφανίζονται επίσης σε ξηρές περιοχές ,  αλλά είναι λιγότερο συχνά σε τροπικές 

και υποτροπικές περιοχές με μεγάλη υγρασία ,  όπου η αποσάθρωση και ο σχηματισμός 

εδάφους εξελίσσονται με πολύ ταχύτερους ρυθμούς από ότι στις εύκρατες ,  βόρειες και ξηρές 

περιοχές .  Επίσης ,  συναντώνται συχνά σε περιοχές με ενεργή γεωλογική διάβρωση ,  όπου 

μπορεί να εμφανίζονται σε συσχετισμό με τα ώριμα τροπικά εδάφη .  Σε γενικές γραμμές ,  

αυτή η ομάδα εδάφους αναφοράς λειτουργεί καλά ως γεωργική γη και χρησιμοποιείται 

εκτεταμένα .  Τα   Cambisols   με υψηλό βασικό κορεσμό στην εύκρατη ζώνη είναι ανάμεσα 

στα πιο παραγωγικά εδάφη της γης .  Τα πιο όξινα  Cambisols,  αν και λιγότερο εύφορα ,  

χρησιμοποιούνται για μεικτή αρόσιμη γεωργία και ως βοσκότοποι και δασικές εκτάσεις .  Τα 

Cambisols  σε απότομα πρανή συγκρατούνται καλύτερα κάτω από δάση ,  ενώ σε αρδευόμενες 

αλλουβιακές πεδιάδες στη ξηρή ζώνη χρησιμοποιούνται εκτεταμένα για καλλιέργεια τροφών 

και ελαιοκάρπου .  Επίσης ,  αυτά τα εδάφη σε κυματοειδές ή λοφώδες ανάγλυφο  ( κυρίως 

κολλουβιακό) χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια ετήσιων ή πολυετών φυτών ή 

χρησιμοποιούνται ως βοσκοτόπια. 

Χαρτογραφική απεικόνιση  CM 

4.2.3.2 Luvisols  

Τα   Luvisols  ( από το λατινικό   «luere»   που σημαίνει  « πλένω »)  είναι εδάφη με υψηλότερη 

περιεκτικότητα αργίλου στο υπέδαφος από ότι στα ανώτερα στρώματα ,  ως αποτέλεσμα των 

πεδογεννετικών διαδικασιών  ( ειδικότερα τη μετακίνηση αργίλου ),  με αποτέλεσμα τη 

δημιουργία ενός αργιλικού ορίζοντα υπεδάφους .  Τα   Luvisols   περιέχουν άργιλο υψηλή 

δραστηριότητας στο σύνολο του αργιλικού ορίζοντα και παρουσιάζουν υψηλό κορεσμό βάσης 

σε συγκεκριμένα βάθη .  Το μητρικό υλικό μπορεί να είναι μία ευρεία ποικιλία από μη 

στερεοποιημένα υλικά ,  συμπεριλαμβανομένων των μοραινών ,  και αιολικών ,  αλλουβιακών 

και κολλουβιακών ιζημάτων .   

Τα  Luvisols  είναι περισσότερο συνηθισμένα σε επίπεδες ή με ελαφριά κλίση εκτάσεις σε 

περιοχές με δροσερό εύκρατο κλίμα και σε θερμές περιοχές  ( π . χ .  Μεσόγειος )  με διακριτές 

ξηρές και υγρές εποχές .  Αυτή η τάξη εδάφους αναφοράς καλύπτει πάνω από   500–600   

εκατομμύρια εκτάρια σε όλο τον κόσμο ,  κυρίως στις εύκρατες περιοχές .  Στις υποτροπικές 

και τροπικές περιοχές ,  τα Luvisols  συναντώνται κυρίως σε νεαρές επιφάνειες γης .    

Τα περισσότερα   Luvisols είναι γόνιμα εδάφη και κατάλληλα για ένα μεγάλο εύρος αγροτικών 

χρήσεων. Τα  Luvisols  με υψηλή περιεκτικότητα σε ιλύ είναι επιρρεπή στην χαλάρωση της 

δομής τους σε περίπτωση καλλιέργειας με βαρέα μηχανήματα ή ενώ το έδαφος είναι υγρό .  

Τα  Luvisols  σε απότομες πλαγιές απαιτούν μέτρα ελέγχου διάβρωσης .  Τα   Luvisols   στην 
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εύκρατη ζώνη χρησιμοποιούνται ευρέως για την καλλιέργεια μικρών σιτηρών ,  

ζαχαρότευτλου και σανού .  Στις επικλινείς περιοχές ,  χρησιμοποιούνται για δενδρόκηπους ,  

δάση ή / και για βοσκή .  Στην περιοχή της Μεσογείου ,  όπου τα  Luvisols ( πολλά με χρωμικό ,  

ασβεστικό ή vertic  προσδιοριστικό )  είναι συνηθισμένα στα κολλουβιακά ιζήματα από 

αποσάθρωση ασβεστόλιθου ,  οι χαμηλότερες πλαγιές καλλιεργούνται με σιτάρι ή / και 

ζαχαρότευτλα ,  ενώ οι συχνά διαβρωμένες άνω πλαγιές χρησιμοποιούνται για εκτεταμένη 

βοσκή ή για φύτευση δέντρων .  

Χαρτογραφική παράσταση: LV 

4.2.3.3 Fluvisols 

Τα εδάφη της κλάσης Fluvisol (ή προσχωσιγενή) περιλαμβάνουν γενετικά νέα, χωρίς εμφανείς 

εδαφικές ζώνες εδάφη σε αλλουβιακά ιζήματα. Ο όρος Fluvisols μπορεί να είναι 

παραπλανητικός, με την έννοια ότι αυτά τα εδάφη δεν περιορίζονται μόνο σε ποτάμια ιζήματα 

(η λατινική λέξη “fluvius” σημαίνει ποτάμι). Εμφανίζονται επίσης σε λιμναία και θαλάσσια 

ιζήματα, ενώ εμφανίζονται σε όλες τις ηπείρους και σε όλες τις κλιματικές ζώνες. 

Καταλαμβάνουν περίπου 350 εκατομμύρια εκτάρια σε όλο τον κόσμο, εκ των οποίων 

περισσότερα από τα μισά βρίσκονται στις τροπικές περιοχές. 

Πολλά Fluvisols κάτω από φυσικές συνθήκες πλημμυρίζονται περιοδικά. Επίσης, μία ξηρή 

περίοδος διεγείρει τη μικροβιακή δραστηριότητα και συμβάλλει στην ορυκτοποίηση των 

οργανικών υλών. Επίσης, πολλές ξηρικές καλλιέργειες αναπτύσσονται στα Fluvisols, συνήθως 

με κάποιας μορφής έλεγχο των υδάτων. 

Τα προφίλ εδάφους παρουσιάζουν στοιχεία διαστρωμάτωσης. Η διαφοροποίηση ορίζοντα 

είναι μικρή, αλλά μπορεί να υπάρχει παρουσία ενός διακριτού ανώτερου ορίζοντα. Τα 

οξειδοαναγωγικά χαρακτηριστικά είναι πολύ κοινά, ειδικότερα στα χαμηλότερα τμήματα του 

προφίλ. Η καλή φυσική γονιμότητα των περισσότερων τοποθεσιών με Fluvisols και των 

ελκυστικών τοποθεσιών κατοίκισης σε προσχώματα ποταμών και στα υψηλότερα τμήματα 

θαλάσσιων τοπίων είχε αναγνωριστεί από τους προϊστορικούς χρόνους. Αργότερα, μεγάλοι 

πολιτισμοί αναπτύχθηκαν στα ποτάμια τοπία και σε θαλάσσιες πεδιάδες. 

Χαρτογραφική απεικόνιση FL 

4.2.4 Σεισμικότητα 

4.2.4.1 Τεκτονική 

Η πεδιάδα της Θεσσαλίας αποτελεί τεκτονική τάφρο που δημιουργήθηκε από σχετικά 

πρόσφατες καταβυθίσεις και πληρώθηκε με πλειο-πλειστοκαινικές αποθέσεις ποταμολιμναίας 

προέλευσης. 

Η λεκάνη της Λάρισας αποτελεί τμήμα της «Μεσοελληνικής αύλακας» που δημιουργήθηκε 

από την αλπική ορογένεση της Πίνδου και της Υποπελαγονικής ζώνης. Έτσι η περίμετρος της 

Λεκάνης της Λάρισας χαρακτηρίζεται από κρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα (ορεινή περιοχή), 

ποταμολιμναίες αποθέσεις σχετικά συνεκτικές (χαμηλή λοφώδης περιοχή) και πρόσφατες 

αλλουβιακές χαλαρές προσχώσεις (επίπεδη πεδινή περιοχή). 

Μετά την πλήρωση της «Μεσοελληνικής αύλακος» με ιζήματα έλαβαν χώρα εγκάρσια 

ρήγματα, που διέρχονται από το νότιο άκρο της λεκάνης της Λάρισας και ειδικότερα από την 
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περιοχή Αλμυρού - Βόλου, τα οποία δεν έχουν ηρεμήσει μέχρι σήμερα και προκαλούν 

σεισμούς. 

Η περιοχή είναι πολυφασικά πτυχωμένη. Οι επάλληλες φάσεις πτυχώσεων δεν διακρίνονται 

μεταξύ τους αφού συνέβησαν επαναπτυχώσεις υπαρχουσών πτυχών με αποτέλεσμα σήμερα 

να εμφανίζονται σύγκλινα και αντίκλινα με βυθιζόμενους άξονες και πολλές φορές 

ανεστραμμένα. Κάθετες ανοδικές κινήσεις έχουν αναδείξει και ανυψώσει την οροσειρά της 

Όσσας παράλληλα με το γειτονικό Άνω Όλυμπο, δίνοντας τον χαρακτήρα τεκτονικού 

παραθύρου. 

Πλην των κάθετων αυτών κινήσεων, η περιοχή χαρακτηρίζεται από πληθώρα τεκτονικών 

διαρρήξεων με τρεις (3) κύριες διευθύνσεις: 

• Ρήγματα ΒΔ-ΝΑ διεύθυνσης 

• Ρήγματα ΒΑ-ΝΔ διεύθυνσης και 

• Ρήγματα Β-Ν διεύθυνσης 

Στο Σχήμα 4.7  παρουσιάζονται τα έντεκα ρήγματα της Θεσσαλίας και των γύρων περιοχών 

που έδωσαν ισχυρούς σεισμούς (Μ>6.0) κατά τους ιστορικούς χρόνους. Για το ρήγμα της 

Λάρισας το οποίο είναι εγγύτερο προς τον ΘΗΣ Χάλκης τα έτη γένεσης και τα μεγέθη των 

ισχυρών σεισμών που έγιναν μετά το 1500 μ.χ. έχουν ως εξής :  1668 (6,0), 1731 (6,0), 1781 

(6,2), 1941 (6,3). 

Σχήμα 4.7: Τα έντεκα ρήγματα της Θεσσαλίας και των γύρων περιοχών που έδωσαν ισχυρούς 

σεισμούς (Μ>6.0) κατά τους ιστορικούς χρόνους 

Πηγή: (Παναγιωτόπουλος Δ. & Παπαζάχος Κ., 2008). 
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4.2.4.2 Σεισμικότητα και σεισμική επικινδυνότητα 

Η ευρύτερη περιοχή μελέτης, όπως εξάλλου και το σύνολο του Ελλαδικού χώρου, είναι 

περιοχή που παρουσιάζει έντονη σεισμική δραστηριότητα. Αυτό φαίνεται, τόσο από την 

σεισμική δραστηριότητα της περιοχής κατά τους ιστορικούς χρόνους, όσο και κατά τον 

παρόντα αιώνα. 

Η σεισμική δράση που έχει καταγραφεί στην ευρύτερη περιοχή δίνει για την αρχαιότητα μέχρι 

το 2007 είκοσι (20) σεισμούς μεγέθους >4,5 της κλίμακας Richter. 

Με βάση τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό, η χώρα υποδιαιρείται σε τρεις ζώνες 

σεισμικής επικινδυνότητας Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ, τα όρια των οποίων καθορίζονται στο Χάρτη 

Σεισμικής Επικινδυνότητας της Ελλάδας (Σχήμα 4.8) 

Σχήμα  4.8: Ζώνες Σεισμικής Επικινδυνότητας στην Ελλάδα, από τον Αντισεισμικό Κανονισμό 

 

 

4.2.4.3 Εκτίμηση σεισμικού κινδύνου 

Σε κάθε ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας αντιστοιχεί μία τιμή σεισμικής επιτάχυνσης εδάφους 

Α=αg (g: επιτάχυνση βαρύτητας) σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα . 
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Πίνακας 4.3: Ζώνες σεισμικών επιταχύνσεων σύμφωνα με τον Αντισεισμικό Κανονισμό. 

Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας Ι ΙΙ ΙΙΙ 

Συντελεστής επιτάγχυνσης α 0,16 0,24 0,36 

 

Οι τιμές των σεισμικών επιταχύνσεων εδάφους του πίνακα εκτιμάται σύμφωνα με τα 

σεισμολογικά δεδομένα ότι έχουν πιθανότητα υπέρβασης 10% στα επόμενα 50 χρόνια. 

Σύμφωνα με τον Αντισεισμικό Κανονισμό, η περιοχή μελέτης, ανήκει στην ζώνη ΙΙ. Η εδαφική 

επιτάχυνση ανηγμένη στην επιτάχυνση βαρύτητας για τη ζώνη αυτή είναι α=0,24. 

4.3 Τοπίο 

4.3.1 Τύποι Χαρακτήρα Τοπίου 

 Χάρτης 4.2 :Τοπίο σε μία ακτίνα 5 χλμ από τον σταθμό.   

Η περιοχή ενδιαφέροντος περιλαμ-

βάνει τους χώρους που δίδονται στον 

παρακείμενο χάρτη 4.2 : τις παράπλευ-

ρες αγροτικές εκτάσεις, τις πόλεις 

Χάλκης και Νικαίας, την Κοινότητα 

Νέας Λεύκης  καθώς και το ρέμα 

Σκουμπανασιώτικο (σκούρα κόκκινη 

γραμμή) και την αντίστοιχη αποστραγ-

γιστική τάφρο δευτερογενές ρέμα 

Κουσμπανασιώτη η οποία διέρχεται 

ανατολικά της Χάλκης.  

Εις την ευρύτερη περιοχή μελέτης, 

κυριαρχεί ένας τύπος χαρακτήρα 

τοπίου : Επίπεδες αγροτικές εκτάσεις: 

Αυτός ο τύπος καλύπτει το μεγαλύτερο 

μέρος της περιοχής μελέτης. Απαντάται 

κατά μήκος του πεδινού τμήματος του 

Νομού Λαρίσης Οι αγροτικές εκτάσεις 

μπορούν να χωριστούν σε αρδευόμενες 

και μη αρδευόμενες. Το τοπίο 

προσφέρει ελεύθερη θέα χωραφιών που 

απλώνονται συνεχή σε όλη την περιοχή 

και διακόπτονται μόνο από μικρά χωριά 

που ενσωματώνονται ομαλά στο τοπίο.  

Εις την παράπλευρη εικόνα δίδεται ΒΔ 

όψη του γηπέδου του ΘΗΣ Χάλκης 

ληφθείσα από την νότια πλευρά. 

Μία άλλη τυπική χαρακτηριστική 

άποψη του τοπίου δίδεται στην 
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Φωτογραφία 4.1. η οποία ελήφθη στον μέσον περίπου της τοπικής οδού Χάλκης Νικαίας με 

κατεύθυνση προς την Νίκαια.  Εις την φωτογραφία αυτή διακρίνονται αγροί με ξερικές 

καλλιέργειες (σιτηρά) όσο και με αρδευόμενες καλλιέργειες αμπέλων 

Το βασικό τοπίο συμπληρώνουν παραποτάμιοι ή αποστραγγιστική τάφροι οι οποίοι διασχίζουν 

τον αποστραγγίζουν τον κάμπο με τελική κατεύθυνση προς βορά . Εν προκειμένου την περιοχή 

μελέτης διασχίζει εξ ανατολών το Σουμπανασιώτικο Ρέμα το οποίο τελικώς εκρέει στον 

Πηνειό ποταμό στο ύψος της Λάρισας. Στα ρέματα και τις αποστραγγιστικές τάφρους 

αναπτύσσεται μία παρόχθια χλωρίδα όπως φαίνεται στις Φωτογραφίες 4.2 και 4.3 που δίδουν 

διασταυρώσεις του ρέματος Σουμπανασιώτικου με την εθνική οδό και με την τοπική οδό 

Χάλκης-Πλατύκαμππου (βλέπε Χάρτη 4.1). 

Εξαιρετικής σημασίας δια το τοπίον ενδιαφέροντος είναι η περιοχή Νατούρα με τίτλο : 

«Περιοχή Θεσσαλικού Κάμπου» η οποία εκτείνεται νοτίως της εθνικής οδού και καλύπτει 

πλήρως εις περιοχές της Νικαίας και της Νέας Λεύκης. Εις την περιοχή αυτή διακρίνονται 

έστω και σε μικρή έκταση: 

o Λοφώδεις δασικές εκτάσεις. Το υψόμετρο αυτών των περιοχών ποικίλει από 100 μέχρι 

150 μέτρα με μέτριες μέχρι κλίσεις και πλαγιές. Το τοπίο προσφέρει θεάσεις που 

ενθουσιάζουν, προς τα γεμάτα χρώματα και όμορφα αμιγή ή μεικτά δάση, καθώς και 

θέες προς τις αγροτικές εκτάσεις. Τα δάση καλύπτονται επί το πλείστον από δρύες και 

πεύκα. Πρόκειται για σημαντικές τοποθεσίες για την αναπαραγωγή και διαχείμαση της 

ορνιθοπανίδας και άλλων ειδών πανίδας που έχουν σχέση με το δάσος.   

o Μεικτές αγροτικές και δασικές εκτάσεις  

o Μεικτές αγροτικές και αστικές ή βιομηχανικές εκτάσεις: Αυτός ο τύπος τοπίου 

συνδυάζει χαρακτηριστικά τοπίου από καθαρά αγροτικές περιοχές, με τεχνητές 

καλύψεις γης και καλύπτει περιοχές οι οποίες είναι ενδιάμεσες των δύο 

προαναφερθέντων τοπίων. Ο αγροτικός χαρακτήρας του τοπίου ο οποίος προσφέρει 

άπλετη θέα χωραφιών, διακόπτεται από περιορισμένης έκτασης κατασκευές ασυνεχών 

οικιστικών περιοχών ή από βιομηχανικές/ εμπορικές εγκαταστάσεις. Ο τύπος αυτός 

απατάται κυρίως εις την έξοδο της Νικαίας και την είσοδο της Λάρισας 

o Χορτολιβαδικές εκτάσεις σε περιορισμένη έκταση. 

o Αστικές και βιομηχανικές περιοχές: Αυτός ο τύπος τοπίου απαντάται εις τη είσοδο της 

Λάρισας. 

 

 



         ΤεχνοΜετρική  ΘΗΣ Χάλκης : Βασική έκθεση 

 

 - 49 - Ιανουάριος  2020 
 

Φωτογραφία 4.1. : Λήψη από την τοπική οδό Χάλκης-Νικαίας με θέα προς την Δύση.  

Διακρίνεται στο βάθος δεξιά το υπερυψωμένο ανάχωμα της τάφρου του Ρέματος Κουσμπανασιώτη. Επίσης διακρίνεται αδευόμενη έκταση 

αμπέλου μπροστά δεξιά ενώ τα περισσότερε αγροκτήματα καλλιεργούνται με μη αρδευόμενα σιτηρά. 
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Φωτογραφία 4.2 : Διασταύρωση του ρέματος Κουσμπανασιώτη με την εθνική οδό. 
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Φωτογραφία 4.3 : Διασταύρωση δευτερεύοντος ρέματος Κουσμπανασιώτη με τοπική οδό Χάλκης-Πλατυκάμπου 
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4.4 Υδατικοί πόροι 

4.4.1 Γενικά 

Όπως είναι γνωστό τα θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων στη Χώρα ρυθμίζονται από το Ν. 

3199/2003 και των κατ' εξουσιοδότησή του εκδιδομένων διαταγμάτων ή αποφάσεων, με τον 

οποίο έγινε η εναρμόνιση της Οδηγίας - Πλαίσιο για τη διαχείριση των υδάτων (Οδηγία 

2000/60/ΕΚ).  

Το Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (GR08), στο οποίο 

χωροθετείται η περιοχή εφαρμογής (Δ.Ε. Λάρισας), εγκρίθηκε το 2014. 

Εις την παρούσα παράγραφο εξετάζεται το Σχέδιο Διαχείρισης της Λεκάνης Απορροής 

Ποταμού (ΛΑΠ) Πηνειού εντός της οποίας εγκαθίσταται ο ΘΗΣ Χάλκης. Το σχέδιο αυτό 

θεσπίστηκε με Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων υπ’Αριθμ. Ε.Γ.: οικ. 909 , «Έγκριση 

του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος 

Θεσσαλίας» της 25ης  Σεπτεμβρίου 2014 (ΦΕΚ 2561Β). 

Το Υδατικό Διαμέρισμα 08 (Θεσσαλίας) , περιλαμβάνει τις εξής δύο λεκάνες απορροής :  

 

GR16 : ΛΑΠ Πηνειού 

GR17 ΛΑΠ Ρεμάτων Αλμυρού-

Πηλίου 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1.1 Γεωλονικές Συνθήκες 

Στη ΛΑΠ του Πηνειού συναντώνται οι παρακάτω γεωτεκτονικες ζώνες και τεκτονικά 

παράθυρα: Ζώνη Πίνδου, Ενότητα Κόζιακα, Μαλιακή Ζώνη, Ηωελληνικό τεκτονικό 

κάλυµµα, Πελανονική Ζώνη στην Ανατολική και Βόρεια Θεσσαλία, Ενότητα Αμπελακίων, 

Ενότητα Ολύμπου-Οσσας, Ενότητα Κρανιάς - Ελασσόνας, Σχηματισμοί Μεσοελληνικής 

Αύλακας. 
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Στους παραπάνω σχηµατισµούς έχουν αποτεθεί μα βυθίσµατα των λεκανών νεογενείς 

σχηµατισμοί (κροκαλοπαγή, ψαμµιτες, αρνιλους και μάργες κλπ) και τεταρτογενείς αποθέσεις 

(αλλου βιακές αποθέσεις, υλικά αναβαθµιδων, κώνοι κορηματων 7 πλευρικά κορήματα και 

παράκτιοι σχηματισμοί). Οι νεογενείς αποθέσεις συναντώνται στους λόφους μεταξύ 

ανατολικής και δυτικής πεδιάδας της Θεσσαλίας και στην περιοχή Σαρανταπόρου. Οι 

τεταρτογενείς αποθέσεις καταλαμβάνουν το κατ' εξοχή πεδινό τµήµα του συνόλου της 

Θεσσαλίας. Η κοκκομετρία των υλικών νενικά µειώνεται µε την απομάκ ρυνση από τους 

κύριους κώνους των ποταμών και  χειμάρρων που εκβάλλουν στην πεδινή ζώνη και 

αποτελούνται από αδρομερή υλικά 

4.4.1.2 Υδρογεωλογία  

Η λεκάνη της Λάρισας αποστραγγίζεται µέσω του Πηνειού και των στενών των Τεµπών στο 

Θερµαϊκό κόλπο, ενώ ένα µικρότερο τµήµα της στα νοτιοανατολικά αποστραγγίζεται µέσω 

της σήραγγας της Κάρλας στον Παγασητικό κόλπο. Οι υδροφορίες που παρουσιάζονται στην 

περιοχή εντοπίζονται κυρίως στους προσχωµατικούς υδροφορείς και στους καρστικούς 

υδροφορείς των ανθρακικών µαζών που την περιβάλλουν (Στυλιανάκης, 2000). 

α) Προσχωµατική υδροφορία: Ιδιαίτερο ενδιαφέρον από άποψη υδροληπτικών παραµέτρων 

παρουσιάζει η περιοχή µεταξύ Πηνειού και Τιταρήσιου από την πόλη της Λάρισας και βόρεια. 

Η κύρια πηγή τροφοδοσίας είναι οι διηθήσεις από τους ποταµούς που γίνονται στον φρεάτιο 

ορίζοντα και από εκεί, µέσω των πλευρικών µεταβάσεων των αδροµερών περατών οριζόντων, 

καταλήγουν σε βάθος κάτω από την πεδιάδα. 

β) Καρστική υδροφορία: Αναπτύσσεται στους καρστικούς όγκους, οι οποίοι παρατηρούνται 

κυρίως δυτικά της Λάρισας. Στην περιοχή παρατηρούνται δυο ενότητες καρστικών 

σχηµατισµών που χωρίζονται από τον Πηνειό ποταµό και πρέπει να επικοινωνούν µεταξύ 

τους. Η καρστική µάζα Κουτσόχερου - Δαµασίου - Τυρνάβου, που είναι η µεγαλύτερη, και 

αυτή του Τίτανου στα νότια του Πηνειού. 

Όσον αφορά την υδροπερατότητα, η οποία αποτελεί την πλέον βασική υδρογεωλογική 

ιδιότητα των πετρωμάτων, στην περιοχή εφαρμογής μπορούν να διακριθούν οι ακόλουθοι 

υδρολιθολογικοί τύποι: 

• Υδροπερατοί σχηματισμοί: Οι υδροπερατοί σχηματισμοί μπορούν να διακριθούν σε 

δύο υποκατηγορίες, σε αυτούς που παρουσιάζουν υψηλή και σε αυτούς που 

παρουσιάζουν μέτρια έως χαμηλή υδροπερατότητα. 

•  Σχηματισμοί υψηλής υδροπερατότητας: Στους σχηματισμούς αυτούς 

περιλαμβάνονται τα ανθρακικά πετρώματα που εμφανίζονται στην ευρύτερη περιοχή 

μελέτης. Πρόκειται για τα μάρμαρα δυτικά - βορειοδυτικά της πόλης της Λάρισας, τα 

μάρμαρα Κουτσοχείρου - Τυρνάβου από όπου υδρεύεται η πόλη της Λάρισας. 

 Η υψηλή υδροπερατότητα των μαρμάρων αποδίδεται στην έντονη τεκτονική καταπόνηση και 

στην παρουσία ρωγμώσεων σε όλο το ανάπτυγμά τους, στον κατακερματισμό των 

πετρωμάτων από πυκνό δίκτυο ρωγμών και διακλάσεων διαφόρων διευθύνσεων και στην 

καρστική διεργασία που έχουν υποστεί με αποτέλεσμα την δημιουργία καρστικών εγκοίλων 

και αγωγών. Οι αμμοχαλικώδεις ορίζοντες η τιμή της υδροπερατότητας αναμένεται να είναι 

υψηλή και σε αυτούς είναι δυνατή η διαμόρφωση των πιο αξιόλογων υδροφόρων.  
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Σχήμα 4.9 : Υδατικό Διαμέρισμα 08 Θεσσαλίας : Λεκάνες απορροής και επιφανειακά υδατικά συστήματα 
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ΘΗΣ Χάλκης 



         ΤεχνοΜετρική  ΘΗΣ Χάλκης : Βασική έκθεση 

 

 - 55 - Ιανουάριος  2020 
 

 

Σχήμα 4.10 : Υδατικό Διαμέρισμα 08 Θεσσαλίας : Επιφανειακά ύδατα περιοχής μελέτης 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εις τον Πίνακα 4.4. δίδεται η ποιοτική κατάσταση των πλέον επιβαρυμένων επιφανειακών 

υδατικών συστημάτων. Παρατηρείται ότι το Κουσμπασανιώτικο Ρέμα 1, δηλαδή το ρέμα 28, 

είναι επίσης επιβαρυμένο, και μάλιστα χαρακτηρίζεται ως ΙΤΥΣ (Ιδιαιτέρως Τροποποιημένο 

Υδατικό Σύστημα). 

Πίνακας 4.4: Υδάτινα σώματα της περιοχής μελέτης με μεσαία έως πολύ σημαντική  ένταση 

πίεσης από διάχυτες πηγές ρύπανσης (υπέρβαση έστω μία εκ των παραμέτρων του οργανικού 

άνθρακα, του αζώτου και φωσφόρου) 

Κωδικό υδάτινου 

σώματος 
Ονομα BOD 

mg/l 

N 

mg/l 

P 

mg/l 

GR0816R000200015N  ΠΗΝΕΙΟΣ Π.5  36,50 19,07 1,53 

GR0816R000200020N  ΠΗΝΕΙΟΣ Π. 8 5,31 9,07 1,19 

GR0816R000204018H  ΚΟΥΣΜΠΑΣΑΝΙΩΤΙΚΟ Ρ. 1  6,95 9,24 1,19 

 

Στη Σχήμα 4.11 δίδονται γραφικώς οι κυριότερες σημειακές πηγές ρυπάνσεως των υδατικών 

συστημάτων της περιοχής ενδιαφέροντος. 

 

α/α Κωδικός Όνομα 

1 GR0816R000000062A 1Τ 

2 GR0816R000000064A 7Τ 

5 GR0816R000200003N  ΠΗΝΕΙΟΣ Π.2 

6 GR0816R000200004N  ΠΗΝΕΙΟΣ Π.3 

7 GR0816R000200005N ΠΗΝΕΙΟΣ Π.4 

8 GR0816R000200015N ΠΗΝΕΙΟΣ Π.5 

9 GR0816R000200016A ΠΗΝΕΙΟΣ Π.6 

10 GR0816R000200017H ΠΗΝΕΙΟΣ Π.7 

11 GR0816R000200020N ΠΗΝΕΙΟΣ Π.8 

12 GR0816R000200021N ΠΗΝΕΙΟΣ Π.9 

13 GR0816R000200022N ΠΗΝΕΙΟΣ Π.10 

18 GR0816R000201002N ΠΗΝΕΙΟΣ Π.1 

28 GR0816R000204018H Κουσμπασανιώτικο 1 

29 GR0816R000204019N Κουσμπασανιώτικο 2 

ΘΗΣ Χάλκης 
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Σχήμα 4.11: Σημειακές πιέσεις στην περιοχή εφαρμογής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι θα γίνεται πολύ καλή παρακολούθηση και επεξεργασία των 

ομβρίων και λοιπών καθαρών υγρών αποβλήτων του σταθμού τα οποία θα απορρίπτονται στο 

ρέμα Κουσμπασανιώτη ώστε να μην υπάρχει περαιτέρω επιβάρυνση της ποιότητας των 

υδάτων του ρέματος..  

 

 

  

Δήμος Λαρισαίων 

ΘΗΣ Χάλκης 
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4.4.2 Υπόγεια Υδατικά Συστήματα (ΥΣΣ) 

4.4.2.1 Γενικά 

Στον Πίνακα 4.4. δίδονται τα ΥΣΣ στην περιοχή μελέτης με τους κωδικού τους. 

Πίνακας 4.5 : Υπόγεια Υδατικά Συστήματα στο ΥΔ 08 στην περιοχή της μελέτης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

GR0800030  Σύστημα πεδιάδας Νοτιοδυτικής 

Θεσσαλίας 

GR0800130  Σύστημα Ταουσάνης-Καλού Νερού 

GR0800070  Σύστημα Δαμασίου-Τιτάνου GR0800140  Σύστημα Αλμυρού 

GR0800080  Σύστημα Φυλλήϊου-Ορφανών GR0800180  Σύστημα Ναρθακίου-Βρυσίων 

GR0800090  Λοφώδες σύστημα Αλμυρού-Βελεστίνου GR0800220  Σύστημα κώνου Τιταρήσιου 

GR0800110  Σύστημα Λάρισας-Κάρλας GR0800260  Σύστημα υδροφοριών Μακρυχωρίου-Συκουρίου 

GR0800120  Σύστημα Κάτω Ολύμπου-Όσσας   

` 

Λάρισα 

ΘΗΣ Χάλκης 
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Τα ΥΥΣ ενδιαφέροντος είναι  

1. GR0800110  Σύστημα Λάρισας-Κάρλας 

2. GR0800130  Σύστημα Ταουσάνης-Καλού Νερού 

3. GR0800220  Σύστημα κώνου Τιταρήσιου 

Εις το πρώτο ΥΥΣ ευρίσκεται ο ΘΗΣ Χάλκης του οποίου το καθαρά μέρος της απορροής των 

ομβρίων υδάτων καθώς και των καθαρών υγρών αποβλήτων θα απορρίπτεται στο Ρέμα 

Κουμπανασιώτη το οποίο απέχει μόλις 400 μέτρα από το γήπεδο του σταθμού. 

Όπως παρατηρείται στο σχέδιο του Πίνακα 4.4 το ρέμα αυτό εισέρχεται εις το τρίτο ΥΥΣ όπου 

και εκβάλει στον ποταμό Πηνειό όστις διέρχεται βορείως της Λάρισας. Επομένως και αυτό το 

ΥΥΣ έχει ενδιαφέρον διότι δεν πρέπει να επιβαρύνεται με τα ύδατα του πρώτου ΥΥΣ. 

Τέλος το δεύτερο ΥΥΣ έχει επίσης ενδιαφέρον διότι καθορίζει την ρέουσα ποσότητα και 

ποιότητα του ρέματος Κουσμπανασιώτη και επομένως προκειμένου να αποφεύγονται 

παρανοήσεις ως προς τις αιτίες της υποβαθμίσεως της ποιότητας του εν λόγω ρέματος, θα 

πρέπει αυτή να παρακολουθείται στενά από τον ΘΗΣ Χάλκης. 

4.4.2.2 Γεωτρήσεις και απολήψεις υδάτων από τα ΥΥΣ 

Οι Γεωτρήσεις ΔΕΥΑΛ (Δημοτική Επιχείριση Ϋδρευσης Αποχέτευσης) στην περιοχή της 

Λάρισας δίδονται στην εικόνα που ακολουθεί. Οι γεωτρήσεις αυτές έχουν αποκλειστικό σκοπό 

την παραγωγή πόσιμου νερού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ydor.edeya.gr/labcheck/view?org_id=2
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Θέαση των σημείων υδροληψίας στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας η πλειοψηφία των 

οποίων καλύπτουν αρδευτικές ανάγκες της περιοχής δίδονται στον σύνδεσμο 

http://lmt.ypeka.gr/public_view.html.  

Ως αποτέλεσμα του μεγάλου αριθμού γεωτρήσεων στην περιοχή τα τρία βασικά ΥΥΣ του 

Πίνακα 4.4. εμφανίζουν ελλειμματικό ισοζύγιο νερού. Δια τούτο αποφασίστηκε ότι την 

κάλυψη των αναγκών υδρεύσεως του σταθμού θα γίνει από την ΔΕΥΑΛ η οποία διαθέτει 

γεωτρήσεις σε ημιορεινές περιοχές πλεονασματικού υδατικού ισοζυγίου δυτικά της Λάρισας.  

4.4.2.3 Ποιότητα νερού γεωτρήσεων ΔΕΥΑΛ 

Εις τον πίνακα που ακολουθεί δίδονται οι μετρήσεις αγωγιμότητας του νερού γεωτρήσεων της 

ΔΕΥΑΛ όπως δημοσιεύονται εις τον ανωτέρω ιστότοπο. Από τον πίνακα αυτόν διαπιστώνεται 

ότι η μέση αγωγιμότητα του νερού γεωτρήσεων της ΔΕΥΑΛ είναι της τάξως των 500 μS/cm 

Θέση γεωτρήσεως ΔΕΥΕΛ 
Αγωγιμότητα 

(μS/cm) 

Γιαννούλη υδατόπυργος  375 

Δεξαμενή Βύρωνα 503 

Τερψιθέα 509 

Ραχούλα 532 

Ελευθερές 534 

Κοιλάδα 529 

Νίκαια 511 

Γυμνάσιο Νικαίας 513 

Δεξαμενές Αγίας Παρασκευής 499 

Μέσος όρος 500,5 

 

 

Τυπικές προδιαγραφές ποιότητας του νερού γεωτρήσεων το οποίο προορίζεται για πόσιμο 

νερό δίδονται στην ΚΥΑ Αριθμ. Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322, ΦΕΚ 3282Β, Σεπτέμβριος 2017  

«Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 

98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως 

τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015)». 

Ενδεικτικές αναλύσεις νερού γεωτρήσεων της ΔΕΥΑΛ δίδονται στον Πίνακα 4.6, Οι 

αναλύσεις αυτές είναι εντός των ορίων της ανωτέρω ΚΥΑ και μάλιστα κατά πολύ χαμηλότερες 

αυτών. Συνεπώς η ποιότητα του νερού υδρεύσεως της ΔΕΥΑΛ είναι εξαιρετική και επιτρέπει 

τον απιονισμό αυτού χωρίς τα υγρά απόβλητα του απιονισμού να καθίστανται υπερβολικά 

αγώγιμα λόγω υψηλών συγκεντρώσεως αλάτων.  

 

 

 

http://lmt.ypeka.gr/public_view.html
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Πίνακας 4.6 : Ενδεικτικές αναλύσεις νερού δύο γεωτρήσεων της ΔΕΥΑΛ 

 Θέση Γιαννούλη Θέση Κοιλάδα Παραμετρική τιμή Ημερομηνία 

Χρώμα 
Αποδεκτή + Άνευ 
ασυνήθους 
μεταβολής 2 

Αποδεκτή + Άνευ 
ασυνήθους 
μεταβολής 2 

Αποδεκτή στους καταναλωτές και 
άνευ ασυνήθους μεταβολής 

22/3/2019 

Θολότητα  0.37 NTU  0.31 NTU 
Αποδεκτή στους καταναλωτές και 
άνευ ασυνήθους μεταβολής 

22/3/2019 

Γεύση 
Αποδεκτή + Άνευ 
ασυνήθους μεταβολής 

Αποδεκτή + Άνευ 
ασυνήθους 
μεταβολής 

Αποδεκτή στους καταναλωτές και 
άνευ ασυνήθους μεταβολής 

22/3/2019 

Οσμή 
Αποδεκτή + Άνευ 
ασυνήθους μεταβολής 

Αποδεκτή + Άνευ 
ασυνήθους 
μεταβολής 

Αποδεκτή στους καταναλωτές και 
άνευ ασυνήθους μεταβολής 

22/3/2019 

pH 7.9 pH  ≥6.5 και ≤9.5 22/3/2019 

Αγωγιμότητα 375 μS/cm at 20°C 529 2500 μS/cm at 20°C 22/3/2019 

Υπολειμματικό 
χλώριο 

0.2  
 

22/3/2019 

Κολοβακτηριοειδή 0 cfu/100mL  0 cfu/100mL 22/3/2019 

Αριθμός αποικιών 
σε 22°C 

Άνευ ασυνήθους 
μεταβολής 5 cfu/mL 

 Άνευ ασυνήθους μεταβολής 22/3/2019 

Χλωριούχα άλατα 6.8 mg/L 18 250 mg/L 22/3/2019 

Clostridium 
Perfringens 

0 cfu/100mL 
 

0 cfu/100mL 22/3/2019 

Μαγγάνιο Δεν ανιχνεύθηκε  50 μg/L 22/3/2019 

Οξειδωσιμότητα 0.63 mg/L  5 mg/L 12/10/2017 

Θειικά άλατα 11 mg/L  250 mg/L 22/3/2019 

Νάτριο 55 mg/L 39 200 mg/L 22/3/2019 

Ολικός οργανικός 
άνθρακας (TOC) 

0.96 mg/L 
0,78 

Άνευ ασυνήθους μεταβολής 22/3/2019 

Αργίλιο 6.7 μg/L  200 μg/L 12/10/2017 

Σίδηρος 21 μg/L  200 μg/L 22/3/2019 

Αμμώνιο Δεν ανιχνεύθηκε  0.5 mg/L 22/3/2019 

 

Συγκεκριμένα με μία αρχική αγωγιμότητα 550 μS/cm και με ένα συντελεστή συγκεντρώσεως 

ΣΣ  = 2,5 τότε η τελική αγωγιμότητα του αλμόλοιπου νερού του απιονισμού θα ανέλθε στα 2,5 

x 550 = 1,375 μS/cm, ήτοι είναι πολύ μικρότερη από το όριο των 2.500 μS/cm  της ανωτέρω 

ΚΥΑ. 

Επίσης και οι συγκεντρώσεις των επιμέρων αλάτων εις το αλμόλοιπο του απιονισμού θα 

παλλαπλασιάζονται επίσης με τον συντελεστή συντελεστή συγκεντρώσεως και πάλι θα 

ευρίσκονται εντός των ορίων της ανωτέρω ΚΥΑ. 
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Σχήμα 4.12: Χημική κατάσταση υπόγειων υδατικών συστημάτων ΥΔ Θεσσαλίας 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΗΣ Χάλκης Πηνειός  

Δήμος 
Λαρισαίων 
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4.4.3 Γενικότερες παρατηρήσεις και συμπεράσματα επί του Διαχειριστικού Σχεδίου 

• Οι απαιτήσεις υδρεύσεως του ΘΗΣ Χάλκης είναι γενικώς περιορισμένες και 

εκτιμώνται σε 72.000 m3 ετησίως,  

• Το υδρολογικό ισοζύγιο του ΥΔ 08 Θεσσαλίας είναι γενικώς ελλειμματικό εις την 

περιοχή του Κάμπου εις την οποία γίνεται υπεράντληση αρδευτικού νερού και 

πλεονασματικό εις τις ορεινότ ερες περιοχές. Η ευρύτερη περιοχή του ΘΗΣ 

Χάλκης, μεταξύ Νικαίας και Χάλκης είναι ελλειμματική  

• Εις τις περιοχές του Κάμπου η ζήτηση καλύπτεται μέσω αντλήσεων από υπόγεια 

ύδατα, η κάλυψη δε αυτή δεν γίνεται με αειφορικό τρόπο (βλ. προηγούμενη ενότητα) 

με αποτέλεσμα την υπερετήσια πτώση στάθμης των υπόγειων υδροφορέων.  

• Για την άρση των προβλημάτων αυτών, θα πρέπει να εξεταστούν και να συζητηθούν 

διαχειριστικές λύσεις σε πολλαπλά επίπεδα: διαχείριση της ζήτησης με σκοπό την 

εξοικονόμηση νερού, συνδυασμένη χρήση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, 

αξιοποίηση του πλεονασματικού επιφανειακού δυναμικού με παράλληλη τήρηση των 

περιβαλλοντικών στόχων που τίθενται για τα υδάτινα σώματα του ΥΔ. 

• Δια του ανωτέρω λόγους, η ύδρευση του σταθμού θα γίνεται μέσω του δικτύου 

υδρεύσεως της ΔΕΑΛ και δευτερευόντως και για λόγους εφεδρείας από τοπική 

γεώτρηση. 

• Η χημικής ρυπάνσεως τα Υπόγεια Υδατικά Συστήματα της περιοχής και ειδικότερα 

του υποκείμενου ΥΥΣ του σταθμού GR0800130  «Σύστημα Ταουσάνης-Καλού 

Νερού»  είναι κακή, λόγω κυρίως νιτρορύπανσης από τα γεωργικά λιπάσματα. 

• Τα υγρά απόβλητα του σταθμού τα οποία ικανοποιούν τις προδιαγραφές της 

Αποφάσεως Αριθμ. οικ.145116, ΦΕΚ 254Β της 8ης Μαρτίου 2011 με τίτλο  

«Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση 

επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις», χαρακτηρίζονται από 

χαμηλές συγκεντρώσεις νιτρικών αλάτων και επομένως η διάθεση αυτών εις το ρέμα 

Σουμπανασιώτη δεν θα επιβαρύνει περαιτέρω την ποιοτική κατάσταση αυτού του ΥΥΣ  

4.5 Προστατευόμενες περιοχές 

4.5.1 Γενικά στοιχεία 

Το βασικό θεσμικό πλαίσιο από το οποίο υπαγορεύονται οι αρχές προστασίας των βιοτόπων 

καθώς και των ειδών πανίδας, περιλαμβάνει τη Σύμβαση Ramsar για τους υγρότοπους 

διεθνούς σημασίας, τις Συμβάσεις της Βόννης και της Βέρνης για τη Διατήρηση των 

Αποδημητικών Πτηνών και τη Διατήρηση της Άγριας Ζωής και του Φυσικού Περιβάλλοντος 

της Ευρώπης αντίστοιχα, την Οδηγία 2009/147/ΕΚ (αντικατέστησε την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ) 

για τη διατήρηση όλων των ειδών πτηνών που ζουν εκ φύσεως σε άγρια κατάσταση, την 

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για την προστασία τηςβιολογικής ποικιλομορφίας μέσω της διατήρησης 

των φυσικών οικοτόπων και της άγριας χλωρίδας και πανίδας και τον Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160Α, 

18/10/86) όπως ισχύει, για την προστασία του περιβάλλοντος.  
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4.5.1.1 Σύμβαση Ramsar 

Πρόκειται για τη «Συμφωνία επί των Διεθνούς Ενδιαφέροντος Υγροτόπων» που υπογράφτηκε 

το 1971, στο Ramsar του Ιράν και κυρώθηκε από την Ελλάδα το 1974 (με το Ν.Δ. 191/1974 – 

ΦΕΚ 350/ΤΑ /20-11-1974), σύμφωνα με την οποία εκτός των άλλων υποχρεώσεων θα πρέπει 

το ελληνικό κράτος να ευνοήσει τη διατήρηση των υγροτόπων και των υδρόβιων πτηνών με 

την δημιουργία ζωνών ειδικής προστασίας εντός των υγροτόπων. 

4.5.1.2 Συμβάσεις Βόννης και Βέρνης 

Η σύμβαση της Βόννης αναφέρεται στη Διατήρηση των Αποδημητικών Πτηνών κυρώθηκε 

από την Ελλάδα με το Ν. 2719/99 (ΦΕΚ 106/Α/99). Η σύμβαση της Βέρνης, για την τήρηση 

της οποίας έχουν ληφθεί κάποια μέτρα, αναφέρεται στη «Διατήρηση της Άγριας Ζωής και του 

Φυσικού Περιβάλλοντος της Ευρώπης» και κυρώθηκε από την Ελλάδα το 1983 (Ν.1335 ΦΕΚ 

32/ΤΑ/14-3-1983). 

4.5.1.3 Οδηγία 2009/147/ΕΚ 

Η Οδηγία αυτή αντικατέστησε την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ και αφορά «στη διατήρηση όλων των 

ειδών πτηνών που ζουν εκ φύσεως σε άγρια κατάσταση στο Ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών 

μελών». Η Οδηγία 2009/147/ΕΚ προβλέπει τη λήψη διαφόρων μέτρων για την προστασία – 

διατήρηση και την ορθολογική διαχείριση των άγριων πτηνών που απαντούν στην Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα, με την κατάταξή τους σε τρεις (3) βασικές κατηγορίες: είδη σπάνια, απειλούμενα 

με εξαφάνιση ή ιδιαίτερα ευαίσθητα στις ανθρώπινες επεμβάσεις, είδη που μπορούν να 

ανεχθούν κάποιο βαθμό ελεγχόμενης εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένου και του 

κυνηγιού και είδη που έχουν διαφορετικές δυνατότητες και ικανότητες επιβίωσης στα διάφορα 

κράτη της Κοινότητας και χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για το είδος της οποιασδήποτε 

εκμετάλλευσης ή διαχείρισής τους. 

4.5.1.4 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ 

Βασικός στόχος της Οδηγίας 92/43 (αρθρ. 2) είναι «..η προστασία της βιολογικής 

ποικιλομορφίας μέσω της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας 

χλωρίδας και πανίδας στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών μελών...». Βασικό όργανο για την 

επίτευξη του παραπάνω σκοπού αποτελεί η δημιουργία ενός διεθνούς δικτύου 

προστατευομένων περιοχών γνωστού ως «Φύση 2000» (Natura 2000). Η Οδηγία 

τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2006/105/ΕΚ της 20ης Νοεμβρίου 2006. Σε αυτές 

συμπεριλαμβάνονται και σημαντικές περιοχές για την ορνιθοπανίδα (SPA) με βάση την 

Οδηγία 79/409/ΕΟΚ, όπως αντικαταστάθηκε από την Οδηγία 2009/147/ΕΚ. 

4.5.2 Προστατευόμενες – Οικολογικά ευαίσθητες περιοχές - Δίκτυο NATURA 2000 

Πλησίον της περιοχής ενδιαφέροντος ευρίσκεται η εξής ζώνη του Δικτύου NATURA 2000:  

• GR1420011 (ΖΕΠ): «Περιοχή Θεσσαλικού Κάμπου»  (Βλέπε Σχήματα 2.1, 2.2 και  4.13)  

Ενώ γειτνιάζουν οι ακόλουθες ζώνες : 

• GR1420009 (ΖΕΠ): «Στενά Καλαμακίου και όρη Ζάρκου» 

• GR1420010 (ΕΖΔ): «Στενά Καλαμακίου». 

• GR1420013 (ΖΕΠ): «Περιοχή Τυρνάβου». 
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Σχήμα 4.13: Ειδική ζώνη προστασίας NATURA με τίτλο : «Περιοχή Θεσσαλικού Κάμπου» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιοχή: 

 

 «Θεσσαλικός Κάμπος» (GR062) 

Συντεταγμένες: 39 o 28' B 22 o 25' A 

Υψόμετρο: 70-729 μέτρα 

Εμβαδόν: 1.800.000 στρ. 

Κριτήρια ένταξης: A1, A4ii, B1iii, B2, B3, C1, C2, C6 

Περιγραφή: 

 

Ο μεγαλύτερος κάμπος της Ελλάδας. Η περιοχή αποτελείται κυρίως από 
γεωργικές εκτάσεις και χωριά, συμπεριλαμβανομένων και των καλυμμένων με 

φρύγανα λόφων 

Ενδιαιτήματα: 

 

Τεχνητά τοπία (95%: Καλλιεργήσιμη γη, Άλλες αστικές και βιομηχανικές 

περιοχές, Πολυετείς καλλιέργειες, δενδροκαλλιέργειες), Θαμνώνες (5%: 

Σκληρόφυλλοι θάμνοι, γκαρίγκ και μακί) 

Χρήσεις γης: αγροτικές χρήσεις (95%), αστικές/βιομηχανικές/μεταφορές (5%), διαχείριση 

νερών (συμπεριλαμβάνει διαχείριση λεκάνης απορροής) (95%) 

Είδη πουλιών Περίοδος 
κατά την 

οποία 

πληρούνται 
τα κριτήρια 

ένταξης 

Ετος Ελαχ. 

πληθυσμός 

Μεγ. 

πληθυσμός 

Ποιότητα 

δεδομένων 

Κριτήρια 

ένταξης 

Δήμος Λαρισαίων 

ΘΗΣ Χάλκης 
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Tyto alba  

Τυτώ 

επιδημητικό 1996 Σύνηθες άγνωστη B2 

Otus scops 

Γκιώνης 

αναπαράγεται 1996 Σύνηθες άγνωστη B2 

Athene noctua 

Κουκουβάγια 

Επιδημητικό 1996 Κοινό άγνωστη B2 

Accipiter brevipes 

Σαΐνι 

αναπαράγεται 1996 Σύνηθες άγνωστη B2 

Falco naumanni 

Κιρκινέζι 

αναπαράγεται 1995 2342 2342 Καλή A1, A4ii, 

B1iii, B2, 

C1, C2, C6 

Ciconia ciconia 

Πελαργός 

αναπαράγεται 1996 Κοινό άγνωστη B2, C6 

Lanius minor 

Γαϊδουροκεφαλάς 

αναπαράγεται 1996 Σύνηθες άγνωστη B2, C6 

Corvus monedula 

Κάργια 

αναπαράγεται 1996 Σε αφθονία άγνωστη B3 

Hippolais pallida 

Ωχροστριτσίδα 

αναπαράγεται 1996 Σε αφθονία άγνωστη B2 

Calandrella 

brachydactyla  

Μικρογαλιάντρα 

επιδημητικό 1996 Σε αφθονία άγνωστη B2 

Galerida cristata 

Κατσουλιέρης 

επιδημητικό 1996 Σε αφθονία άγνωστη B2, C6 

Emberiza 

melanocephala  

Αμπελουργός 

επιδημητικό 1996 Σε αφθονία άγνωστη B2 

Miliaria calandra 

Τσιφτάς 

επιδημητικό 1996 Σε αφθονία άγνωστη B2 

Απειλές Εγκατάλειψη/μείωση της διαχείρισης της γης (μέτρια), αγροτική εντατικοποίηση 

(υψηλή), κατασκευή τάφρων/φραγμάτων (άγνωστη), βιομηχανική αστική ανάπτυξη 

(άγνωστη), άλλη (μέτρια), μη αειφορική εκμετάλλευση (άγνωστη). 

  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

A. Περιοχές με παγκόσμια σημασία 

A1. Παγκοσμίως 

απειλούμενα είδη 

 

Η περιοχή τακτικά συντηρεί σημαντικούς αριθμούς από ένα   παγκοσμίως 

απειλούμενο είδος, ή άλλο είδος χρήζον προστασίας σε παγκόσμιο επίπεδο 

Α4. Συγκεντρώσεις (ii) Η περιοχή είναι γνωστό, ή θεωρείται ότι συντηρεί σε τακτική βάση 

περισσότερο από το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού ενός θαλασσοπουλιού 

ή εδαφόβιου είδους. 
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Β. Περιοχές με Ευρωπαϊκή σημασία 

Β1. Συγκεντρώσεις (iii) Η περιοχή είναι γνωστό, ή θεωρείται ότι συντηρεί περισσότερο από το 

1%ενός flyway ή άλλου ξεχωριστού πληθυσμού ενός άλλου αγελαίου 

είδους. 

B2. Είδη με δυσμενές 
καθεστώς διατήρησης 

στην Ευρώπη (SPEC 1, 2 

και 3) 

Η περιοχή είναι μια από τις «n» σημαντικότερες στην χώρα για ένα είδος 
με δυσμενές καθεστώς διατήρησης στην Ευρώπη (SPEC 1, 2 και 3), για το 

οποίο η προσέγγιση με βάση τις περιοχές θεωρείται κατάλληλη 

B3. Είδη με ευνοϊκό 

καθεστώς διατήρησης, 

αλλά συγκεντρωμένα 

στην Ευρώπη (SPEC 4) 

Η περιοχή είναι μια από τις «n» σημαντικότερες στην χώρα για ένα είδος 

με ευνοϊκό καθεστώς διατήρησης στην Ευρώπη (SPEC 4), για το οποίο η 

προσέγγιση με βάση τις περιοχές θεωρείται κατάλληλη. 

C. Περιοχές με σημασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Για είδη ή υποείδη του 

Παραρτήματος Ι της 

Κοινοτικής Οδηγίας για 

τα Πουλιά 

C1. Η περιοχή τακτικά συντηρεί σημαντικούς αριθμούς από ένα 

παγκοσμίως απειλούμενο είδος, ή άλλο είδος χρήζον προστασίας σε 

παγκόσμιο επίπεδο. 

 C2. Η περιοχή είναι γνωστό ότι συντηρεί τουλάχιστον το 1% ενός flyway 

ή συνόλου πληθυσμού στην Ε.Ε. από ένα απειλούμενο είδος. 

 C6. Η περιοχή είναι μία από τις 5 πιο σημαντικές σε μία Ευρωπαϊκή 

περιφέρεια, για ένα είδος ή υποείδος που θεωρείται απειλούμενο στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

4.6 Χλωρίδα  

4.6.1 Κύριες κατηγορίες βλάστησης – Οικοσυστήματα 

Ο Ντάφης (1973) στην «Ταξινόμηση της Δασικής Βλαστήσεως της Ελλάδος» βασιζόμενος 

κυρίως στο σύστημα του Braun-Blanquet και ακολουθώντας βασικά τη διάρθρωση της 

βλαστήσεως της ΝΑ Ευρώπης του Horvat (1962) και των Horvat et al. (1974), με μικρές μόνο 

αποκλίσεις, διακρίνει τις ακόλουθες ζώνες βλάστησης: 

Α. Η ευμεσογειακή ζώνη βλάστησης ή ζώνη αριάς (Quercetalia ilicis): Εμφανίζεται στις 

παραλιακές, λοφώδεις και υποορεινές περιοχές, κατά μήκος των ακτών της Δ, ΝΑ και Α 

Ελλάδας, στη χερσόνησο της Χαλκιδικής και διάσπαρτα στις ακτές της Μακεδονίας και 

Θράκης. 

Β. Η παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης ή ζώνη της χνοώδους δρυός (Quercetalia pubescentis): 

Είναι συνέχεια της προηγούμενης ζώνης τόσο καθ’ ύψος, όσο και προς το εσωτερικό της χώρας 

και αναπτύσσεται σε λοφώδεις και ημιορεινές περιοχές. 

Γ. Η ζώνη δασών οξιάς, οξιάς - ελάτης και ορεινών παραμεσογειακών κωνοφόρων (Fagetalia): 

Αναπτύσσεται στις ορεινές και υποαλπικές περιοχές της χώρας, σχηματίζοντας στις 

περισσότερες περιπτώσεις τα δασοόρια των ψηλότερων βουνών, μέχρι 1900 m υψόμετρο. 

Δ. Η ζώνη των ψυχρόβιων κωνοφόρων (Vaccinio- Picetalia): Εμφανίζεται στις ορεινές και 

υποαλπικές περιοχές των υψηλών βουνών της Βόρειας Ελλάδας (Όλυμπος, Πιερία, Βόρεια 

Πίνδος, Λαϊλιάς, Ροδόπη) 
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Ε. Η εξωδασική ζώνη υψηλών ορέων (Astragalo-Acantholimonetalia): Αποτελείται από ποώδη 

και θαμνώδη βλάστηση και απλώνεται από τα όρια του δάσους μέχρι τις ψηλότερες κορυφές 

των Ελληνικών βουνών. Η ζώνη αυτή αποτελεί τα «ορεινά θερινά βοσκοτόπια» και 

χρησιμοποιείται από τα παλιά χρόνια κατά την θερινή περίοδο από τη νομαδική κτηνοτροφία. 

Η ζώνη βλάστησης που απαντάται στην περιοχή μελέτης, όπως ορίζεται από τον Σ. Ντάφη 

είναι η Παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης (Quercetalia pubescentis) (λοφώδης, υποορεινή) - 

Υποζώνη Ostryo-Carpinion (βλ. Σχήμα 6.2.3.1-1). 

4.6.2 Παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης (Quercetalia pubescentis) (Λοφώδης, υποορεινή) 

Η ζώνη αυτή εμφανίζεται ως συνέχεια της Ευμεσογειακής ζώνης κατακόρυφα στα όρη και 

οριζόντια στο εσωτερικό της χώρας. Συγκεκριμένα με τη βαθμιαία εγκατάλειψη, και κατά τις 

δυο διευθύνσεις, της ευμεσογειακής ζώνης βλάστησης, εμφανίζεται ή μια ιδιόρρυθμη 

μεταβατική ζώνη βλάστησης, που μοιάζει φυσιογνωμικά με τη ζώνη της αείφυλλου βλάστησης 

και διαφέρει από αυτή χλωριδικά και οικολογικά, ή μια ζώνη από ξηρόφυλλα φυλλοβόλα 

πλατύφυλλα και κυρίως από δρυοδάση. Η διάκριση μεταξύ της ευμεσογειακής και 

παραμεσογειακής ζώνης βλάστησης είναι στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα αρκετά σαφής. 

Υποζώνη Οστριάς – Γαύρου (Ostryo-Carpinion) 

Η ζώνη αυτή διαιρείται φυσιογνωμικά, οικολογικά και χλωριδικά σε δύο υποζώνες: στο 

Ostryo-Carpinion και το Quercion confertae (frainetto)-cerris, ενώ στη Νότια Ελλάδα (Κρήτη, 

Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα) ίσως είναι σκόπιμη η διάκριση και μιας τρίτης υποζώνης, 

αυτής του Quercion cocciferae. 

Η διάκριση μεταξύ της μεσογειακής και της υπομεσογειακής (Ostryo-Carpinion) ζώνης 

βλάστησης στην Κ. και Β. Ελλάδα είναι αρκετά σαφής και εύκολη. Όμως στη Ν. Ελλάδα και 

στην Κρήτη τα όρια είναι ασαφή επειδή η Quercus coccifera εμφανίζεται και στο 

Oleoceratonion δημιουργώντας έτσι έναν ξεχωριστό αυξητικό χώρο (ένωση) του Cocciferetum 

mixtum. Εδώ εμφανίζεται μια σειρά ενώσεων (αυξητικών χώρων) όπως α) το Quercetum 

cocciferae ή Cocciferetum, β) το Coccifero-Carpinetum και γ) το Carpinetum orientalis. 
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Σχήμα 4.14 : Χάρτης ζωνών δασικής βλάστησης της Ελλάδας 

Πηγή: Ντάφης, 1973 

 

 

Τα καταγραφόμενα είδη της υπομεσογειακής ζώνης είναι: 

• Phillyrea media (Φυλλίκι) 

• Quercus coccifera (Πρίνος – πουρνάρι) 

• Juniperus oxycedrus (Κέδρος) 

• Arbutus unedo (Ήμερη κουμαριά) 

• Arbutus adrachne (Αγριοκουμαριά) 

• Fraxinus ornus (Μελιός) 

• Carpinus betulus (Γαύρος) 

• Ostrya carpinifolia (Οστριά) 
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• Cornus mas (Κρανιά) 

• Palliurus australis (Παλιούρι) 

• Pistacia terebinthus (Κοκορεβυθιά) 

 

4.6.3 Χλωρίδα της περιοχής ενδιαφέροντος 

Το τοπίο της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Λάρισας, διαμορφώνεται από ένα σύνολο 

χαρακτηριστικών στοιχείων, που είναι κυρίως αποτέλεσμα της ανθρώπινης παρουσίας και 

Περιοχή Μελέτης χρήσης γης (αγροτικό τοπίο) και λιγότερο των φυσικών παραγόντων 

(τοπογραφικό ανάγλυφο, νερό, βλάστηση, ζώα). 

Στην περιοχή μελέτης, οι βιότοποι με φυσική βλάστηση που διακρίνονται, είναι οι όχθες και 

τα πρανή του Πηνειού καθώς και των αποστραγγιστικών και αρδευτικών καναλιών, που 

διατρέχουν τις καλλιεργούμενες εκτάσεις. 

Η υδρόβια βλάστηση που αναπτύσσεται στις όχθες των καναλιών χαρακτηρίζεται από 

φυτοκοινωνίες ελοφύτων (καλαμιώνες) με κυριαρχία του Phragmites australis (αγριοκάλαμο). 

Ενδιαφέρουσα είναι η πλούσια βλάστηση από λεύκες (Populus spp.), πλατάνια (Platanus 

orientalis), ιτιές (Salix spp.), βάτα (Rubus spp.), αγριοτριανταφυλλιές (Rosa canina), σπάρτα 

(Spartium junceum) και αναρριχώμενα φυτά (κισσούς κ.λπ.), που αναπτύσσεται στην 

παρόχθια ζώνη κυρίως του Πηνειού. 

Εκτός από την υδρόβια βλάστηση των καναλιών με γλυκό νερό, παρατηρούνται επίσης, 

νιτρόφυλες φυτοκοινωνίες και φυτοκοινωνίες ζιζανίων καλλιεργειών στις αγροτικές και 

κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και γενικά σε θέσεις, όπου τα εδάφη είναι πλούσια σε άζωτο, 

κυρίως λόγω της οργανικής ρύπανσης από τα αζωτούχα και φωσφορικά λιπάσματα, που 

χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Επίσης, στα κράσπεδα κατά μήκος των οδών 

αναπτύσσεται μια ζωνώδης μικρού πλάτους ποώδης βλάστηση, που συγκροτείται από ετήσια 

φυτά της κατηγορίας των νιτρόφιλων και ζιζανίων καλλιεργειών. 

Όσον αφορά τους περιβάλλοντες λόφους, η εικόνα του τοπίου δίνεται από πλήρως 

υποβαθμισμένες φυτοκοινότητες φρυγάνων, με πολύ αραιό βαθμό κάλυψης και με μειωμένη 

αισθητική αξία, οι οποίες και έχουν υποστεί μακροχρόνιες ανθρωπογενείς επεμβάσεις 

(εκχερσώσεις, πυρκαγιές, βόσκηση). Η εκτεταμένη χρήση τους ως βοσκότοποι αποτυπώνονται 

στην αλλοιωμένη σύνθεση της βλάστησης της λοφώδους ζώνης - που παλαιότερα φαίνεται ότι 

αποτελούνταν από πυκνή μακκία βλάστηση ή και δάση φυλλοβόλων δρυών - όπου σήμερα 

συμμετέχουν λίγα μόνο θαμνώδη είδη και πλήθος ποολιβαδικών φυτών. 

4.7 Πανίδα 

4.7.1 Πανίδα πλην ορνιθοπανίδας 

Η περιοχή του οικοσυστήματος της λεκάνης του Πηνειού θεωρείται σαφώς υποβαθμισμένη 

από πλευράς πανίδας. Η ύπαρξη της Θεσσαλικής πεδιάδας, οι ηπιότερες κλίσεις και η 

ευκολότερη πρόσβαση έχουν ως αποτέλεσμα να αναπτύσσονται περισσότερες και εντονότερες 

ανθρώπινες δραστηριότητες και επομένως μεγαλύτερη υποβάθμιση. Εξαίρεση αποτελούν οι 

εκτάσεις που βρίσκονται σε επαφή με το υδρογραφικό δίκτυο. 
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Σχεδόν όλο το πεδινό και ημιορεινό τμήμα του συστήματος του Πηνειού καλλιεργείται από 

τον άνθρωπο. Η διαταραχή στα φυσικά οικοσυστήματα (εκχερσώσεις, πυρκαγιές, 

υπερβόσκηση) επέδρασε δυσμενώς στους πληθυσμούς των ζώων. 

Η όχληση που δημιουργούν οι καλλιεργητικές εργασίες, η ρύπανση των εδαφών από τα χημικά 

καλλιεργητικά μέσα, η καταστροφή των χώρων φωλιάσματος από τη διέλευση οχημάτων και 

γεωργικών μηχανημάτων, αποτελούν παράγοντες ανασταλτικούς για τη διαβίωση της πανίδας. 

Παρά ταύτα οι καλλιεργούμενες εκτάσεις φιλοξενούν αρκετά είδηπανίδας (κυρίως 

μικροπανίδας), η οποία διατρέφεται κυρίως με τα υπολείμματα και την  εντομοπανίδα των 

γεωργικών καλλιεργειών και διαβιεί και αναπαράγεται στα αυτοφυή δενδρώδη και αγροστώδη 

είδη που αναπτύσσονται στα όρια των αγρών. 

Η μικροπανίδα που αναπτύσσεται στις καλλιεργούμενες εκτάσεις, αποτελεί με τη σειρά της 

πηγή διατροφής ανώτερων στην τροφική αλυσίδα ειδών, όπως μικρά σαρκοφάγα θηλαστικά 

(π.χ. αλεπού, κουνάβι), ημερόβια και νυκτόβια αρπακτικά (βαρβακίνες, τσίφτης, κίρκοι, 

κουκουβάγιες) που διαβιούν στους περιβάλλοντες ορεινούς όγκους και στις υδατοσυλλογές 

(φυσικά ή τεχνητά οικοσυστήματα). 

Σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της μικροπανίδας, διαδραματίζει το αρδευτικό και 

αποστραγγιστικό δίκτυο. Η παρόχθια βλάστηση που αναπτύσσεται σε αυτό και το μικροκλίμα 

που δημιουργείται διαμορφώνουν μικρές νησίδες φυσικού περιβάλλοντος που εποικίζονται 

από την πανίδα. 

Τα περισσότερα αρδευτικά και αποστραγγιστικά κανάλια είναι χωμάτινα και επιτρέπουν την 

ανάπτυξη υδρόβιας βλάστησης του αυξητικού χώρου Phragmitetum από P. communis, T. 

augostifolia και συνοδά είδη. Στη βλάστηση αυτή φωλιάζουν μικρά παρυδάτια πτηνά, αμφίβια 

και ερπετά. Σε ορισμένες βαθύτερες τάφρους απαντώνται και είδη ιχθυοπανίδας. 

Η σημασία των βιοτόπων αυτών είναι μεγάλη διότι αμβλύνουν τις δυσμενείς συνθήκες του 

κάμπου και επιτρέπουν το φώλιασμα και τη διατροφή αρκετών ειδών μικροπανίδας και 

πτηνοπανίδας, ιδίως στη Θεσσαλία, όπου στις πεδινές περιοχές δεν παρεμβάλλονται 

φυτοφράκτες μεταξύ των καλλιεργειών, οι οποίες θα εξασφάλιζαν συνθήκες ενδιαίτησης της 

πανίδας. 

Για τη μικρή ποικιλότητα ειδών πανίδας σημαντικό ρόλο παίζουν και οι μονοκαλλιέργειες. Ο 

μικρός αριθμός φυτών που καλλιεργείται σήμερα στον Θεσσαλικό κάμπο συνεπάγεται την 

ανάπτυξη περιορισμένου αριθμού ειδών εντομοπανίδας, η οποία, με τη σειρά της καθορίζει 

μικρό αριθμό ανώτερων καταναλωτών (αμφίβια, πτηνά κ.λπ.). 

Η πανίδα των ερπετών της περιοχής είναι η τυπική της Κεντρικής Ελλάδας με κοινά είδη που 

συναντώνται σε ικανούς αριθμούς.  

 

4.7.2 Ορνιθοπανίδα 

Τα είδη ορνιθοπανίδας που αναφέρονται ως είδη χαρακτηρισμού της ΖΕΠ GR1420011 και τα 

οποία περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Δ της ΚΥΑ Η.Π. 8353/276/Ε103/2012 

(ΦΕΚ415/Β/23.02.2012) είναι: 

• Falco naumanni (Κιρκινέζι) 

• Buteo rufinus (Αετογερακίνα) 
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Είδη προτεραιότητας για την περιοχή αποτελούν και τα Nycticorax nycticorax, Egretta alba, 

Ardea cinerea, Ciconia ciconia, Burhinus oedicnemus, Bubo bubo, Merops apiaster, Coracias 

garrulus, Melanocorypha calandra καθώς και τα διαχειμάζοντα είδη Falco columbarius και Otis 

tarda. 

4.7.2.1 Falco naumanni (Κιρκινέζι) 

Το Κιρκινέζι έχει χαρακτηριστεί: 

• ως Μειωμένου Ενδιαφέροντος στη Κόκκινη Λίστα της IUCN, 

• ως Τρωτό στο Κόκκινο Βιβλίο για τα Ζώα της Ελλάδας 

και περιλαμβάνεται: 

• στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας για τα Πουλιά και προστατεύεται σε Ευρωπαϊκό 

επίπεδο, 

• στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης, 

• στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βόννης, 

• στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης CITES, για την εμπορία των άγριων ειδών. 

Σύμφωνα με το BirdLife International, το 2000 ο αναπαραγόμενος ευρωπαϊκός πληθυσμός 

εκτιμήθηκε στα 16.500 – 20.500 ζευγάρια, με βασικότερους τους πληθυσμούς: 

• της Ισπανίας, με 12.000 ζευγάρια, 

• της Ελλάδας, με 3.000 ζευγάρια, 

• της Ιταλίας, με 2.150 ζευγάρια, 

• της Τουρκίας, 1.500-3.500 ζευγάρια 

• και του Μαρόκου, με 1.000 ζευγάρια. 

Σήμερα, στην Ελλάδα υπάρχουν 140 αποικίες (2.600 – 3.300 ζ.) με αρνητικές τάσεις. Από 

αυτές, το 75% του συνόλου απαντάται στον Θεσσαλικό Κάμπο (2.100 – 2.500 ζ. σε 107 

αποικίες). 

Το Κιρκινέζι είναι μεταναστευτικό είδος και φτάνει στις περιοχές του Θεσσαλικού κάμπου, 

όπου θα φωλιάσει, νωρίς την άνοιξη. Επιλέγει να φωλιάσει κοντά σε άλλα ζευγάρια του είδους 

του δημιουργώντας έτσι αποικίες που συνήθως αποτελούνται από 15 - 25 ζευγάρια. Το 

χειμώνα είναι απίθανο να το δούμε στη χώρα μας, εκτός από εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις. 

Η μεγάλη πλειοψηφία συγκεντρώνεται στα χωριά, όπου φωλιάζουν σε παλιά σπίτια ή 

αποθήκες. Στη Θεσσαλία έχουν εντοπιστεί να φωλιάζουν σε περιστερώνα, μαζί με δεκάδες 

περιστέρια. 

Το Κιρκινέζι προτιμά τις ανοιχτές εκτάσεις με χαμηλή βλάστηση και χέρσα εδάφη καθώς και 

λιβάδια και κυνηγά σχεδόν αποκλειστικά σε αγροτικές περιοχές με ξηρικές καλλιέργειες και 

έντομα. 

Σύμφωνα με την αναφορά των αποτελεσμάτων της απογραφής του Κιρκινεζιού (Falco 

naumanni) στον Θεσσαλικό Κάμπο που έχει διεξαχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE 

Nature «Διατήρηση και διαχείριση του Κιρκινεζιού (Falco naumanni) σε τρεις Ζώνες Ειδικής 

Προστασίας (ΖΕΠ) της Ελλάδας» με κωδικό LIFE11 NAT/GR/001011 με στόχο την εκτίμηση 
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του συνολικού αναπαραγόμενου πληθυσμού και την κατανομή του Κιρκινεζιού στον 

Θεσσαλικό Κάμπο με βάση την απογραφή και την ανάλυση των δεδομένων, διαπιστώθηκε η 

μεταβολή του αναπαραγόμενου πληθυσμού από το κεντρικό τμήμα του Θεσσαλικού Κάμπου 

προς τις περιφερειακές περιοχές. Οι κύριες περιοχές αναπαραγωγής του είδους πλέον 

βρίσκονται στο βόρειο, βορειοανατολικό και ανατολικό τμήμα του Θεσσαλικού Κάμπου 

καθώς και σε μεμονωμένους πυρήνες στα νότια, νοτιοανατολικά και δυτικά του κάμπου. 

Η τρωτότητα του τόπου έγκειται στην εντατικοποίηση της γεωργίας και κυρίως στη μετατροπή 

των ξηρικών καλλιεργειών δημητριακών σε αρδευόμενες καλλιέργειες που έχει σημαντική 

επίπτωση στους πληθυσμούς του Falco naumanni. Μια ακόμα απειλή για το είδος είναι η 

μείωση των κατάλληλων τόπων φωλεασμού λόγω της αλλαγής στον τρόπο κατασκευής της 

στέγης στα σπίτια. 

4.7.2.2 Buteo rufinus 

Η Αετογερακίνα (Buteo rufinus) είναι ασιατικό και βορειοαφρικανικό είδος αρπακτικού που 

στην Ευρώπη απαντάται μόνο στη Βουλγαρία και στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε άνυδρες και 

βραχώδεις περιοχές. Είναι ένα σχετικά σπάνιο πουλί, με ελληνικό πληθυσμό περίπου 60- 100 

ζευγάρια. 

Η Αετογερακίνα απαντάται κυρίως στη Θεσσαλία, Μακεδονία, Θράκη, στα νησιά του 

Ανατολικού Αιγαίου και στη Ρόδο. Φωλιάζει πάντα σε βράχια σε δασικά ξέφωτα ή στα όρια 

δασικών συστάδων αλλά κυρίως σε ανοικτές εκτάσεις με βραχώδεις σχηματισμούς. Η  

Αετογερακίνα είναι αρπακτικό των ανοιχτών εκτάσεων με χέρσα εδάφη και χαμηλή βλάστηση. 

Ο βιότοπος τροφοληψίας περιλαμβάνει στεπώδεις, ημιερημικές περιοχές με φρυγανική 

βλάστηση όπου τρέφεται κυρίως με ερπετά και λιγότερο με πουλιά. 

Η καταστροφή των δασικών ξέφωτων, η εντατικοποίηση της γεωργίας και η μεταβολή των 

χρήσεων γης των χέρσων ανοιχτών εκτάσεων που αποδίδονται στη γεωργία ή την οικιστική 

ανάπτυξη είναι βασικές αιτίες υποβάθμισης του βιοτόπου τροφοληψίας της Αετογερακίνας. 

Επίσης, η μετατροπή χορτολιβαδικών εκτάσεων ή των ξηρών, χέρσων εδαφών σε αροτραίες 

καλλιέργειες αποτελεί απειλή. 
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4.8 Χρήσεις γης 

4.8.1 Χωροταξικό πλαίσιο 

Η πόλη της Λάρισας µε πληθυσµό ίσο µε 124.786 κατοίκους το 2001, δεν είναι µόνο η 

πρωτεύουσα του νοµού αλλά και ολόκληρου του Θεσσαλικού κάµπου. Αποτελεί σαφώς 

κέντρο περιφερειακού σχεδιασµού (Δ’ βαθµού), αλλά ταυτόχρονα και το µόνο κέντρο 

επιπέδου νοµού (Γ' βαθµού) µέσα στα όρια του νοµού Λάρισας. 

Η χωροταξική διάρθρωση του νοµού ολοκληρώνεται µε τα κέντρα επιπέδου επαρχίας (Β' 

βαθµού), όπως ο Τύρναβος, τα Φάρσαλα, η Ελασσόνα και η Αγιά, αντίστοιχα πρωτεύουσες 

των οµώνυµων επαρχιών που µαζί µε την επαρχία Λάρισας συγκροτούν το νοµό. 

4.8.2 Οργάνωση των υπαρχουσών χρήσεων γης 

Η Α΄ κατοικία συγκεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά εντός των σχεδίων πόλεων και των ορίων 

των οικισµών. Στις περιαστικές ζώνες των σηµαντικών οικισµών του νοµού οι περιοχές εκτός 

σχεδίου δόµησης που υπήρχαν, έχουν ήδη συμπεριληφθεί στα αντίστοιχα Γ.Π.Σ. (Γενικά 

Πολεοδοµικά Σχέδια) στα πλαίσια της Ε.Π.Α. (Επιχείρηση Πολεοδοµικής Ανασυγκρότησης, 

(Υ.Χ.Ο.Π, 1983) και έχει δροµολογηθεί η πολεοδόμησή τους, ενώ οι περιοχές µε αραιή 

δόµηση έχουν συµπεριληφθεί στις περιαστικές Z.Ο.E. (Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου), πολλές 

εκ των οποίων έχουν ήδη θεσµοθετηθεί. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ένας σηµαντικός αριθµός οικισµών του νοµού Λάρισας έχει 

δηµιουργηθεί βάσει σχεδίου από διανοµές του Υπ. Γεωργίας, η υψηλή δε παραγωγικότητα της 

γεωργικής γης που τους περιβάλλει έχει αποτρέψει την διάσπαρτη, εκτός των οικισµών, 

δόµηση (Στυλιανάκης, 2000). 

4.8.3 Βιομηχανία 

Ιδιαίτερη συγκέντρωση βιομηχανικών - βιοτεχνικών · µονάδων στο νοµό παρατηρείται στην 

ευρύτερη περιοχή του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Λάρισας. 

Πολλές µονάδες είναι εγκατεστηµένες σε πολεοδοµηµένες και κατάλληλα οργανωµένες 

βιοµηχανικές περιοχές της Ε.Τ.Β.Α. (ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας), καθώς και σε περιοχές που βρίσκονται 

στις παρυφές των πόλεων ή κωµοπόλεων και έχουν χαρακτηριστεί ως βιοµηχανικές, 

βιοτεχνικές, χονδρεµπορίου, κλπ., στα πλαίσια του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου. 

Συγκεκριµένα τέτοιες µονάδες συγκεντρώνονται στους οδικούς άξονες Λάρισας-Τεµπών 

(ΠΑΘΕ), όπου υπάρχει η ΒΙ.ΠΕ. (εκτός Ζ.Ο.Ε.), Λάρισας-Συκουρίου, όπου βρίσκεται και 

καθορισµένη βιοµηχανική ζώνη εντός Γ.Π.Σ., Λάρισας-Βόλου (Π.Ε.Ο), όπου βρίσκεται 

καθορισµένη βιοµηχανική ζώνη εντός Γ.Π.Σ., Λάρισας-Νίκαιας και Λάρισας-Τυρνάβου µε 

µεγάλη συγκέντρωση γύρω από τον οικισµό Γιάννουλη.  

Μικρότερη συγκέντρωση μονάδων μεταποίησης υπάρχει κατά µήκος του περιφερειακού 

δρόµου νοτιοδυτικά της πόλης, κατά µήκος των οδικών αξόνων Λάρισας-Τρικάλων, Λάρισας-

Κοιλάδας, Λάρισας-Αγιάς, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή Φαρσάλων, Ελασσόνας και 

Αγιάς (Στυλιανάκης, 2000). 

Η υπάρχουσα ΒΙ.ΠΕ. (Βιοµηχανική Περιοχή) καταλαµβάνει συνολική έκταση ίση µε 2.500 

στρέµµατα. Έχει σήµερα πληρότητα µόνο κατά 50%. Εκτιµάται ότι η κάλυψη των αναγκών 

σε ορίζοντα δεκαετίας θα απαιτήσει επέκταση τουλάχιστον 2.000. στρεµµάτων. Αν ληφθεί δε 

υπόψη ότι το µεγαλύτερο µέρος των βιοµηχανικών µονάδων του πολεοδοµικού  

συγκροτήµατος της Λάρισας βρίσκεται εκτός οργανωµένων υποδοχέων κι ότι υπάρχει 
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προοπτική µετεγκατάστασης κάποιων από αυτές, η οργάνωση του τοµέα θα απαιτήσει 

επιπλέον έκταση 5.000 στρεµµάτων για την κάλυψη των τοπικών αναγκών µακροπρόθεσµα. 

Εξάλλου για την εξυγίανση του αστικού ιστού από οχλούσες βιοτεχνίες θα απαιτηθεί επίσης 

έκταση ΒΙΟ.ΠΑ. (Βιοτεχνικό Πάρκο), τουλάχιστον 5.000 στρεµµάτων για την κάλυψη 

σταδιακά των σηµερινών και των µελλοντικών αναγκών (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 2003). 

4.8.4 Εξόρυξη 

Σύµφωνα µε στοιχεία του 1996 στο νοµό Λάρισας υπάρχουν 6 λατοµεία εξόρυξης µαρµάρου 

µε συνολική παραγωγή ίση µε 260 tn µαρµάρου και 7 λατοµεία εξόρυξης αδρανών υλικών µε 

αντίστοιχη παραγωγή ίση µε 1.640.915 tn αδρανών υλικών. Σε ό,τι αφορά την εξόρυξη 

αδρανών, αυτή λαµβάνει χώρα στις περιοχές Κουτσοχερίου, Αγ. Γεωργίου Φαρσάλων, 

Μύρων, Αγιονερίου Ελασσόνας και Ποταµιάς (Γκόγκος κ.ά., 2001)  

Στον τοµέα των ενεργειακών ορυκτών ο νοµός διαθέτει αξιοποιήσιµα κοιτάσµατα λιγνίτη, 

ορυκτό στρατηγικής σηµασίας σε εθνικό επίπεδο, στις περιοχές Δοµένικου και Αµουρίου 

Ελασσόνας. Αντίθετα στον τοµέα των µεταλλικών ορυκτών ο νοµός Λάρισας δεν παρουσιάζει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

Όσον αφορά τα αµµοχάλικα ποταµού, σηµαντικές απολήψεις γίνονται από την κοίτη του 

Τιταρήσιου ποταµού στην περιοχή Δαµασίου και του Βούλγαρη στην περιοχή Αγιονερίου. 

Τέλος σηµαντικές αργιλοληψίες γίνονται στις περιοχές Καλοχωρίου, Ευαγγελισµού, Μύλου, 

Δρυµού, Τσαριτσάνης και Ελασσόνας (θέσεις Κάµπος και Μελούνα). Σύµφωνα µε το ΙΓ.Μ.Ε. 

(Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών) ο νοµός Λάρισας µπορεί να θεωρηθεί 

ως το κέντρο της κεραµοποιίας, η οποία υποστηρίζεται από τις αργιλοληψίες στη Δ. 

Μακεδονία και τη Θεσσαλία (Στυλιανάκης, 2000). 

4.8.5 Γεωργία 

Στο νοµό Λάρισας η γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας περιλαµβάνει κυρίως. το σύνολο 

της πεδινής έκτασης που εν γένει αρδεύεται, ορισµένες ηµιορεινές εκτάσεις µε µόνιµες 

καλλιέργειες στην επαρχία Αγιάς και την παραποτάµια ζώνη στην περιοχή Ελασσόνας. Από 

τις αρδευόµενες εκτάσεις του νοµού Λάρισας (1.070.000 στρ.), το 23,4% (250.000 στρ.) 

αρδεύεται µε συλλογικά δίκτυα, ενώ το 76,6% (820.000 στρ.) µε ιδιωτικά έργα. 

Οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις του νομού Λάρισας καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο κομμάτι 

ίσως της συνολικής έκτασης, η οποία ανέρχεται σε 2.382.289 στρέμμματα. Οι εκμεταλλεύσεις 

ανέρχονται σε 38.370 στρέμματα ενώ οι εκτάσεις σε 978.562.8 στρέμματα.  

Οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες με βάση τη βασική έρευνα 

γεωργικών εφαρμογών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων: 

Α) εκμεταλλεύσεις με αροτριαίες καλλιέργειες 

Β) εκμεταλλεύσεις με δενδρώδεις καλλιέργειες 

Γ) εκμεταλλεύσεις με αμπέλια και σταφυδάμπελα 

Δ) Λοιπές καλλιέργειες 

Οι υφιστάμενες χρήσεις γης στο Νομό Λαρίσης δίδονται στο Σχήμα 4.15 που ακολουθεί.  
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Σχήμα 4.15 : Χάρτης ζωνών δασικής βλάστησης της Ελλάδας 
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4.9 Πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή ενδιαφέροντος 

4.9.1 Θεσμικό πλαίσιο 

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο 2007/60/ΕΚ αποσκοπεί στη θέσπιση για την αξιολόγηση και 

τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας με στόχο τη μείωση των αρνητικών συνεπειών : 

• στην ανθρώπινη υγεία,  

• το περιβάλλον,  

• την πολιτιστική κληρονομιά και  

• τις οικονομικές δραστηριότητες.  

Σύμφωνα με την Οδηγία τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να προβούν στις ακόλουθες δράσεις:  

➢ Προκαταρτική αξιολόγηση κινδύνου πλημμύρας για κάθε Περιοχή Λεκάνης Απορροής 

Ποταμού (ΠΛΑΠ)  

➢ Κατάρτιση χαρτών επικινδυνότητας πλημμύρας και χαρτών κινδύνων πλημμύρας   

➢ Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) σε επίπεδο 

ΠΛΑΠ  

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα οι διαδικασίας εφαρμογής της Οδηγίας για όλες της ΠΛΑΠ 

έχον  μέχρι το τέλος 2017. 

4.9.2 Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας  

➢ Καταγραφή ιστορικών και επιλογή σημαντικών ιστορικών πλημμυρών (που 

προκαλούνται από πλημμύρες υδατορευμάτων)  

➢ Προσδιορισμός Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας  

o Περιοχές όπου είναι δυνατόν να σημειωθεί πλημμύρα  

▪ Σε θέσεις προσχωματικών αποθέσεων  

▪ Σε έδαφος με κλίση < 2%  

o Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας-Γεωγραφική Τομή:  

▪ Περιοχών με δυνητικά σημαντικές συνέπειες από μελλοντικές 

πλημμύρες  

▪ Περιοχών που είναι πιθανό να σημειωθεί πλημμύρα  

➢ Πλημμύρες από ανύψωση μέσης στάθμης θάλασσας (αύξηση στάθμης > 1 m)  

o Παράκτιες αστικές περιοχές έχουν προστασία από κυματισμούς 0,8-1,0 m πάνω 

από την ΜΣΘ Οι αρδευτικές χρήσεις βρίσκονται κατά κανόνα 0,7-1,0 m πάνω 

από την ΜΣΘ  

o Οι βιότοποι βρίσκονται περί την ΜΣΘ αλλά υφίστανται περιοδικές πλημμύρες 

Στο Σχήμα 4.15 δίδεται ο χάρτης Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, δια την 

περιοχή ενδιαφέροντος όπως διαμορφώθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Παρατηρείται ότι η περιοχή του σταθμού ευρίσκεται εντός των ζωνών αυτών. 
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Σχήμα 4.16 : Χάρτης Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας στην ευρύτερη περιοχή του σταθμού 
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Σχήμα 4.17 : Ισοϋψείς καμπύλες και χάρτης επικινδυνότητας πλημμυρών στην περιοχή μελέτης 
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Το Σχήμα 4.16 εστιάζεται περισσότερο στην περιοχή ενδιαφέροντος και ενώ παράλληλα στο 

σχήμα αυτό υπερτίθενται οι ισοϋψείς καμπύλες της περιοχής ενδιαφέροντος. Οι ισοϋψείς αυτές 

κατασκευάστηκαν με βάση το περιβάλλον της Google Earth και άλλα γραφιστικά 

προγράμματα.   

Στα Σχήματα 4.15 και 4.16 δίδονται με πράσινα τετράγωνα ιστορικές πλημμύρες που 

συνέβησαν κατά το παρελθόν ενώ με ερυθρούς κύκλους δίδονται οι μεγάλες ιστορικές 

πλημμύρες.  

Από τα Σχήματα 4.15 και 4.16 διαπιστώνεται ότι εις την περιοχή μελέτης δεν έχουν κατά 

παρελθόν σημειωθεί ιστορικές πλημμύρες μικρού ή μεγάλου μεγέθους. Πλημμύρες 

παρατηρούνται κατά μήκος της κοίτης του ποταμού Πηνειού, στην κοιλάδα της Καρδίτσας και 

τέλος στο νότιο μέρος της κλειστής πεδιάδας της Κάρλας (περιοχή κάτω δεξιά στο Σχήμα 

4.16).  

Επίσης παρατηρείται ότι το γήπεδο του σταθμού είναι σε υψόμετρο 80 μέτρων έναντι των 70 

μέτρων το οποίο είναι το μέσο υψόμετρο της περιοχής της Λάρισας. Παρά ταύτα, και εφ’ όσον 

οι εν λόγω χάρτες του ΥΠΕΝ περιλαμβάνουν το γήπεδο του σταθμού εντός των ζωνών 

δυνητικά αυξημένων κινδύνων πλημμυρών, ο ΘΗΣ Χάλκης θα σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπ’ 

όψιν όλα τα προτεινόμενα μέτρα τα οποία ακολουθούν στη συνέχεια. 

4.9.3 Κατάρτιση χαρτών κινδύνου πλημμύρας (Μέθοδος Εφαρμογής)  

➢ Με την δημιουργία των χαρτών πλημμυρικού κινδύνου και επικινδυνότητας μπορούν 

να αναδειχθούν οι ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία, το 

περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες. 

Σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο για τις πλημμύρες (ΟΔΗΓΙΑ 2007/60/ΕΚ) οφείλεται 

να διερευνηθούν σενάρια με πλημμύρες χαμηλής, μέσης και υψηλής πιθανότητας (πχ: 

T = 50, 100, 1000 χρόνων).  

➢ Μεθοδολογικό πλαίσιο προσομοίωσης πλημμυρών:  

o Ανάλυση μεμονωμένου υδρολογικού γεγονότος με την χρήση των εξής 

βασικών στοιχείων:  

▪ (α) Δημιουργία συνθετικών βροχοπτώσεων  

▪ (β) Μοντέλο βροχής απορροής και  

▪ (γ) Μοντέλο υδραυλικής προσομοίωσης 2D  

o Βασικές υποθέσεις: Ο πλημμυρικός κίνδυνος καθορίζεται από την περίοδο 

επαναφοράς της βροχόπτωσης (δηλαδή, Τrain=Tflood).  

o Τελικό αποτέλεσμα: Χάρτες κινδύνου πλημμύρας (ένας για κάθε περίοδο 

επαναφοράς) που αντιστοιχούν στο σενάριο πλημμύρας μέσης πιθανότητας 

καθώς και τα όρια αβεβαιότητας (άνω και κάτω όριο). 

4.9.4 Κατάρτιση χαρτών κινδύνων πλημμύρας (Μέθοδος Εφαρμογής) 

➢ Η περιοχή μελέτης χωρίστηκε σε λεκάνες απορροής όπου για κάθε μια από αυτές έγινε 

διερεύνηση των βασικών υδρολογικών χαρακτηριστικών (χωρισμός υπολεκανών, 

διαχωρισμός κόμβων, διαχωρισμός κεντρικών τμημάτων ροής) χρησιμοποιώντας ένα 

ημι-κατανεμημένο υδρολογικό μοντέλο.  
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➢ Η υδρολογική ανάλυση της κάθε υπολεκάνης έγινε με την χρήση του λογισμικού HEC-

HMS.  

➢ Η υδραυλική επίλυση συγκεκριμένων τμημάτων ποταμού έγινε με την χρήση του 

λογισμικού HEC-RAS (2D).  

o Ως δεδομένο εισόδου στο μοντέλο βροχής-απορροής ορίστηκε το συνθετικό 

υετογράφημα της εκάστοτε λεκάνης απορροής για συγκεκριμένη περίοδο 

επαναφοράς.  

o Ως δεδομένο εισόδου για το υδραυλικό μοντέλο χρησιμοποιήθηκε το 

προσομοιωμένο υδρογράφηµα που αντιστοιχεί στον άνω κόμβο της εκάστοτε 

περιοχής μελέτης.  

o Η παραγωγή των συνθετικών υετογραφημάτων στηρίχθηκε σε σχέσεις Έντασης 

– Διάρκειας – Συχνότητας Βροχών (IDF analysis) μετά από στατιστική 

ανάλυση των παρατηρημένων ακραίων βροχοπτώσεων των μελετούμενων 

λεκανών απορροής.  

4.9.5 Κατάρτιση χαρτών κινδύνων πλημμύρας (Μέθοδος Εφαρμογής)- Υδραυλική 

Προσομοίωση υδατορευμάτων 

Οι χάρτες Κινδύνου Πλημμύρας (flood hazard maps) συντάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 6 

της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και το άρθρο 5 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 31822/1542/Ε103/21.7.2010 και 

απεικονίζουν την έκταση και ένταση των πλημμυρών που αντιστοιχούν στις κάτωθι 

πιθανότητες υπέρβασης:  

o πλημμύρες υψηλής πιθανότητας υπέρβασης, που ορίζονται ως πλημμύρες με περίοδο 

επαναφοράς Τ=50 χρόνια  

o πλημμύρες μέσης πιθανότητας υπέρβασης, που ορίζονται ως πλημμύρες με περίοδο 

επαναφοράς Τ=100 χρόνια  

o πλημμύρες χαμηλής πιθανότητας υπέρβασης, που ορίζονται ως πλημμύρες με περίοδο 

επαναφοράς Τ=1.000 χρόνια.  

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές, για κάθε περίοδο επαναφοράς εξετάζονται τρία σενάρια, που 

αναφέρονται σε ευνοϊκές ή ευμενείς, μέσες και δυσμενείς υδρολογικές συνθήκες. Στην πράξη, 

τα σενάρια αυτά λαμβάνουν υπόψη το εύρος αβεβαιότητας στις εκτιμήσεις της βροχόπτωσης 

σχεδιασμού, αλλά και στις υποθέσεις που γίνονται σχετικά με τις συνθήκες αρχικής υγρασίας 

του εδάφους.  

Από τους συνδυασμούς των τριών υδρολογικών συνθηκών με τις τρεις περιόδους επαναφοράς 

προκύπτουν, τελικά, 3 × 3 = 9 σενάρια, για τα οποία παράγονται τα αντίστοιχα πλημμυρικά 

υδρογραφήματα σε κάθε θέση ενδιαφέροντος.  

Τέλος, για το συντελεστή n του Manning χρησιμοποιούνται τιμές ±50% της πλέον πιθανής 

τιμής για τις παραμετρικές αναλύσεις στις αντίστοιχες περιόδους επαναφοράς των σεναρίων 

«ευμενών» και «δυσμενών» συνθηκών 

Οι χάρτες που καταρτίστηκαν δίδονται στον Χάρτη 3 που ακολουθεί:΅ 
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Χάρτης 4.3: Χάρτες πλημμυρών υψηλής, μέσης και χαμηλής πιθανότητας υπέρβασης δια 

περιόδους επαναφοράς αντιστοίχως  

   α) 50 ετών        β) 100 ετών και    1000 ετών αντιστοίχως  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9.6 Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας  

4.9.6.1 Γενικά 

Το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) καταρτίζεται σε επίπεδο ΠΛΑΠ για τις 

περιοχές στις οποίες υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι πλημμύρας ή είναι πιθανόν να σημειωθεί 

πλημμύρα σύμφωνα με τα οριζόμενα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις πλημμύρες (ΟΔΗΓΙΑ 

2007/60/ΕΚ).  

o Στο ΣΔΚΠ τίθενται οι στόχοι για τη διαχείριση πλημμύρας εστιάζοντας στη μείωση 

των δυνητικών αρνητικών συνεπειών των πλημμυρών στην ανθρώπινη υγεία, το 

περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες καθώς 

και στην εφαρμογή μη διαρθωτικών πρωτοβουλιών και/ή στην μείωση των 

πιθανοτήτων εμφάνισης πλημμύρας.  

o Το ΣΔΚΠ περιλαμβάνει όλα τα προηγούμενα στοιχεία καθώς και τους στόχους και τα 

μέτρα αντιμετώπισης πλημμυρών ανά ΠΛΑΠ λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες 

συνθήκες και καταστάσεις. 

4.9.6.2 Στόχοι 

Στόχοι του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας εστιάζουν σε:  

➢ Στη μείωση των δυνητικών αρνητικών συνεπειών των πλημμυρών:  

o Στην ανθρώπινη υγεία,  

o Στο περιβάλλον,  

o Στην πολιτιστική κληρονομιά και  

o Στις οικονομικές δραστηριότητες  

➢ Σε μη κατασκευαστικές παρεμβάσεις και/ή  
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➢ Στην μείωση των πιθανοτήτων πλημμύρας  

Ειδικότερα για τη Θεσσαλία οι στόχοι είναι:  

➢ Μετριασμός της έκθεσης στην πλημμύρα (Σ1-Πρόληψη)  

➢ Μείωση πιθανότητας πλημμύρας (Σ2-Προστασία)  

➢ Ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των πλημμυρών (Σ3-Ετοιμότητα)  

➢ Βελτίωση των μηχανισμών αποκατάστασης των πληγεισών περιοχών (Σ4- 

Αποκατάσταση) 

4.9.7 Μέτρα Πρόληψης:  

➢ Αποφυγή: Μέτρα για την αποφυγή εγκατάστασης νέων ή επιπρόσθετων αποδεκτών 

πλημμυρικού κινδύνου, όπως  

o Πολιτικές χρήσεων γης,  

o Χωροταξία,  

o Θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, κ.α.  

➢ Μετεγκατάσταση: Μέτρα για την απομάκρυνση αποδεκτών πλημμυρικού κινδύνου 

από πλημμυρικές ζώνες,  

o Μετεγκατάσταση οικιστικών περιοχών,  

o Μετεγκατάσταση οικονομικών δραστηριοτήτων. 

➢ Μείωση επιπτώσεων (Flood proofing): Μέτρα για την προσαρμογή των αποδεκτών 

πλημμυρικού κινδύνου ώστε να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις από πλημμύρες  

o Κτήρια  

o Δίκτυα κοινής ωφέλειας, κ.α.  

➢ Άλλα μέτρα πρόληψης: Μέτρα για την αναβάθμιση της πρόληψης πλημμυρικού κινδύνου, 

όπως:  

o Προσομοίωση και εκτίμηση τρωτότητας στην πλημμύρα,  

o Προγράμματα-πολιτικές συντήρησης αντιπλημμυρικών έργων και υποδομών,  

o Ενσωμάτωση της Οδηγίας σε άλλες πολιτικές και στρατηγικές του κράτους 

(κυρίως χωρικής διευθέτησης) 

4.9.8 Μέτρα Προστασίας:  

➢ Διαχείριση Πλημμύρας: Μέτρα για τη μείωση της ροής σε φυσικά ή/και τεχνητά 

συστήματα αποστράγγισης, διατάξεις αποστράγγισης/ανασχεσης, όπως:  

o Έργα διαμόρφωσης/διαχείρισης κεντρικής και πλημμυρικής κοίτης,  

o Έργα φύτευσης όχθης υδατορρευμάτων,  

o Έργα αποθήκευσης πλημμυρικής αιχμής, κ.α.  

➢ Ρύθμιση Ροής: Μέτρα για την ρύθμιση/ανάσχεση ροής, όπως:  

o Κατασκευή/τροποποίηση/αφαίρεση έργων συγκράτησης νερού,  
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▪ Φράγματα,  

▪ Λεκάνες κατακράτησης/αποθήκευσης,  

▪ Ανάπτυξη κανόνων διαχείρισης ροής, κ.α 

➢ Αντιπλημμυρικά Έργα: Μέτρα παρεμβάσεων σε κοίτες υδατορευμάτων, ορεινά 

υδατορεύματα, δέλτα ποταμών, παράκτια ύδατα και πλημμυρικά πεδία, όπως:  

o Κατασκευή/τροποποίηση/αφαίρεση κατασκευών,  

o Διευθέτηση κοίτης υδατορρευμάτων,  

o Αντιπλημμυρικά αναχώματα,  

o Έργα διαχείρισης φερτών υλών, κ.α.  

➢ Διαχείριση Όμβριων Υδάτων: Μέτρα παρεμβάσεων για τον έλεγχο του όγκου 

απορροής και για τη μείωση της πλημμύρας (κυρίως σε αστικές περιοχές), όπως:  

o Έργα αύξησης διαπερατότητας του εδάφους,  

o Αναβάθμιση τεχνητών συστημάτων αποχέτευσης,  

o Διαχείριση συστημάτων αποχέτευσης ομβρίων. 

➢ Άλλα Μέτρα Προστασίας: Άλλα μέτρα παρεμβάσεων προστασίας, όπως:  

o Προγράμματα και πολιτικές συντήρησης υποδομών αντιπλημμυρικής 

προστασίας,  

o Προστασία ιδιωτικών κατασκευών (π.χ. απομόνωση εισόδων ιδιοκτησιών, κ.α.  

4.9.9 Μέτρα Ετοιμότητας:  

➢ Πρόγνωση και έγκαιρη προειδοποίηση: Μέτρα για την ανάπτυξη ή αναβάθμιση 

συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης ή πρόγνωσης πλημμυρών (Σημείωση: 

Διαφορετικά συστήματα για πλημμύρες μεγάλων ποταμών και χειμαρρικών 

υδατορευμάτων-αιφνίδιες πλημμύρες).  

➢ Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης: Μέτρα για την ανάπτυξη ή την αναβάθμιση του 

σχεδιασμού έκτακτης ανταπόκρισης σε πλημμυρικά γεγονότα. 

o Ενημέρωση και ετοιμότητα των πολιτών: Μέτρα για την ανάπτυξη ή 

αναβάθμιση της ενημέρωσης και της ετοιμότητας των πολιτών σε πλημμυρικά 

γεγονότα, όπως:  

o Ενημέρωση/ευαισθητοποίηση πολιτών μέσω διαφημιστικής καμπάνιας, 

ημερίδες, κ.α.  

o Υποστήριξη/συνεργασία φορέων από ομάδες εθελοντών εμπλοκής σε συνθήκες 

πλημμύρας  

➢ Άλλα Μέτρα Ετοιμότητας: Άλλα μέτρα ετοιμότητας σε πλημμυρικά γεγονότα, όπως:  

o Προγραμματισμούς δράσεων,  

o Ασκήσεις ετοιμότητας, κ.α 
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4.9.10 Μέτρα Αποκατάστασης:  

➢ Ατομική και Κοινωνική Αποκατάσταση: Μέτρα για την αποκατάσταση των συνεπειών 

πλημμυρικών γεγονότων, όπως:  

o Καθαρισμός και αποκατάστασης κτηρίων, ιδιοκτησιών και υποδομών.  

o Δράσεις υποστήριξης της σωματικής και ψυχικής υγείας πληγέντων πολιτών 

(και διαχείρισης άγχους-φοβίας),  

o Οικονομική βοήθεια/αποζημιώσεις έναντι φυσικών καταστροφών,  

o Νομική υποστήριξη πληγέντων πολιτών,  

o Επίδομα ανεργίας πληγέντων πολιτών,  

o Προσωρινή ή μόνιμη μετεγκατάσταση πληγέντων πολιτών, κ.α.  

➢ Περιβαλλοντική Αποκατάσταση: Μέτρα καθαρισμού και αποκατάστασης κτηρίων και 

υποδομών, όπως:  

o Αποκατάσταση ποιότητας υδάτων και πόσιμου νερού,  

o Διασφάλιση επικίνδυνων υλικών, κ.α.  

➢ Άλλα Μέτρα Αποκατάστασης: Αποτίμηση εμπειριών από πλημμυρικά γεγονότα, 

συμβόλαια ασφάλισης, κλπ. 
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5 ΣΤΑΔΙΟ 1 : ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΘΗΣ ΧΑΛΚΗΣ 

5.1 Βοηθητικές πρώτες ύλες  

5.1.1 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 5.1 που ακολουθεί : 

Πίνακας 5.1 : Κατάλογος χημικών ουσιών με σημαντική παρουσία στο εργοστάσιο 

Α/Α Ουσία Χρήση και κατάσταση ουσίας Ποσότητα 

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

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

60KG 

3 DREWO – RODAX 7397  Μείγμα αμινών εξουδετέρωσης 4000KG 

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

5 SGR 5365 P Καυστικό Κάλιο για κατεργασία νερού 60KG 

6 RKO 10 Οξειδωτικό μέσο, προσθετικό νερού 180KG 

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

180KG 

8 DAB 448 Απολυμαντικό, αντιμικροβιακό προσθετικό υλικό  120KG 

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

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

1000KG 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

δεν αποθηκεύονται εντός του εργοστασίου. 

Πίνακας 5.2 : Χημικές ουσίες χωρίς αποθήκευση με χρήση από υπεργολάβους 

Α/Α Όνομα - περιγραφή 

22 NEOTOPSIN 70 WGR Mυκητοκτόνο  για γεωργική χρήση 

23 ROVRAL 75 WG, προϊόν φυτοπροστασίας, µυκητοκτόνο 

24 SAVONA, φυτοπροστατευτικό με βάση σάπωνα καλίου  

25 KLERAT WAX BLOCKS BROD80339,  Βιοκτόνο Τρωκτικοκτόνο 

26 KLERAT WAX BLOCKS A12720B - Βιοκτόνο 

27 R410A, Αντιψυκτικό για κλιματιστικές εγκαταστάσεις 

28 R407C, Αντιψυκτικό για κλιματιστικές εγκαταστάσεις 

5.1.2 Αέρια υπό πίεση – κατασβεστικά υλικά πυρκαγιάς 

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

Οι μεγαλύτερες ποσότητες αυτών των αερίων υπάρχουν σε τρία αέρια : 

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

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

τοξικά αέρια 

3. Φιάλες CO2 υπό πίεση ως κατασβεστικό υλικό στον Αεριοστρόβιλο 

Οι ουσίες αυτές δίδονται στον Πίνακα 5.3 που ακολουθεί: 

Πίνακας 5.3 : Αέρια υπό πίεση και κατασβεστικά υλικά 

Α/Α Περιγραφή - Χρήση Ποσότητα 

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

2 TOWALEX AFFF 3 SUPER – SKUM, διάλυμα για αφροποιητή  

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

8000 L 

4 PROPANE, εργαστηριακό 5L 

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

6 METHANE, εργαστηριακό 5L 

7 Effectech Mixture, εργαστηριακό 30L 

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

9 NITROGEN   εργαστηριακό 40L 

10 Hellium-Linde(GR), εργαστηριακό 80L 

11 Φιάλες CO2 υπό πίεση για πυροπροστασία αεριοστροβίλου 3.800 kg 

 

Αργονίτης  

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

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

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

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

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

Διοξείδιο του άνθρακα πυροσβέσεως 

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

ποσότητα 3825 kg. 

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

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

είναι υπό πίεση αλλά ούτε είναι και εύφλεκτα.  

5.1.3 Υλικά αντιμετωπίσεως διαρροών πετρελαίου 

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

Πίνακας 5.4 : Υλικά για την αντιμετώπιση διαρροών πετρελαίου 

Α/Α Υλικό Ποσότητα 

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

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

 

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

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

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

 

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

Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ για την Seveso. 

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

προστατευόμενη και καλά αεριζόμενη περιοχή. 

5.1.4 Κατάταξη και ταξινόμηση των ουσιών από πλευράς επικινδυνότητας 

Με βάση την παρουσίαση ανωτέρω ακολουθεί περαιτέρω ανάλυση και εξέταση των κάτωθι 

ουσιών οι οποίες χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνες από τον Κανονισμό 1272/2008.  Οι ουσίες 

αυτές δίδονται στον Πίνακα 5.5. 

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

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

ως εξής (στήλη CLP) : 

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

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

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

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

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

2 καθώς και καταχωρήσεις Ε1 και Ε2 του μέρους 1.  
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Πίνακας 5.5 : Επικίνδυνες χημικές ουσίες  

Ονομασία 
επικίνδυνης 

ουσίας/ 
μείγματος 

Χημική ονομασία 
ουσίας/ 

συστατικού 
μείγματος 

% 
Ποσοστό 

του 
συστατικού 
στο μείγμα 

Αριθμός CAS ή 
άλλος 

αναγνωριστικός 
κωδικός  
ουσίας 

Ταξινόμηση 
συστατικού 
μείγματος 

Τάξη και κατηγορία 
κινδύνου 

Ταξινόμηση 
ουσίας/ 

μείγματος 
(CLP) 

Μεγίστη 
αποθηκευ-

μένη 
ποσότητα 

(σε τόνους) 

DREWO – 
RODAMINE  C12 

CARBOHYDRAZIDE > 10 < 20% 497-18-7 

H332 
H312 
H319 
H335 

Acute Tox. 4 
Acute Tox. 4 
Eye Irrit. 2 

STOT SE 3 

“ – “ 3 

DREWO – RODAX 
7397 

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

Skin Corr. 1B 
Aquatic. Acute 1 

E1 4 

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

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

“ – “ 0,06 

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

tricarboxylic acid 
30 <= 50% 

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

DAB 448 

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

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

> 1 <= 5% 
 

55965-84-9 
C; R34 (Η314)  Xi; 

R43 R52/53 
Skin Corr. 1B “ – “ 0,12 

CCW Anticorrosive  
351N 

Διάλυμα ανασταλτικών 
διαβρώσεως σε διάλυμα  

καυστικής σόδας 

<2 % 
 

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

Phosphate for HP/ 
MP Drums  DWS 

715 
Καυστικό νάτριο 

2%>5% 
 

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

Oxygen Scavenger 
for Aux. Boiler 
RODAX  701 

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

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

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

DREWO ULTRA 
CLEAN 271 

DETERGENT 

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

Acute Tox. 4, 
Skin Corr. 1A, 

 

“ – “ 0,025 

tetrasodium ethylene 
diamine tetraacetate 

> 10 <= 20% 
64-02-8 

 

H302  
H315 
Η319 
Η412 

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

Aquatic Chronic 3, 

AMBERJET 1000 
H RESIN 

Styrene, Divinylbenzene 
and Ethylstyrene 

40,0 -  
< 60,0 % 

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

ουσίας/ 
μείγματος 

Χημική ονομασία 
ουσίας/ 

συστατικού 
μείγματος 

% 
Ποσοστό 

του 
συστατικού 
στο μείγμα 

Αριθμός CAS ή 
άλλος 

αναγνωριστικός 
κωδικός  
ουσίας 

Ταξινόμηση 
συστατικού 
μείγματος 

Τάξη και κατηγορία 
κινδύνου 

Ταξινόμηση 
ουσίας/ 

μείγματος 
(CLP) 

Μεγίστη 
αποθηκευ-

μένη 
ποσότητα 

(σε τόνους) 

Copolymer, Sulfonated, 
Hydrogen Form 

FERI-TRI – 
HYDROCHLORIC 

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

H314,  
H335 

Skin Corr. 1A, 

STOT SE 3 
“ – “ 1,204 

FERI-TRI – 
CAUSTIC SODA 

Καυστική σόδα 25%  H314 
H318 

Skin Corr. 1A, 

Eye Dam. 1 
 

“ – “ 6,21 

FERI-TRI – 
SODIUM 

HYPOCHLORITE 
Υποχλωριώδες νάτριο >12% 7681-52-9 

H314 
H400 

EUH031 

Skin Corr. 1B 
Aquatic. Acute 1 

E1 1,204 

FERI-TRI – 
SODIUM 

METABISULPHITE 

Διάλυμα  
Μεταδιθειώδους Νατρίου 

14% 
 

7681-57-4 
H302 
H318 

EUH031 

Acute Tox. 4 

Eye Dam. 1 

EUH031 

 

“ – “ 1,51 

PUROLITE ION 
CATIONIC RESIN 

CHARGE 

Polysterene Sulphonic 
acid 

40-65% 69011-20-7 H319 Eye Irrit. 2 “ – “ 0,1 
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Πίνακας 5.6 : Επικίνδυνες εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες  

Ονομασία 
επικίνδυνης 

ουσίας/ 
μείγματος 

Χημική ονομασία 
ουσίας/ 

συστατικού 
μείγματος 

% 
Ποσοστό 

του 
συστατικού 
στο μείγμα 

Αριθμός CAS ή 
άλλος 

αναγνωριστικός 
κωδικός  
ουσίας 

Ταξινόμηση 
συστατικού 
μείγματος 

Τάξη και κατηγορία 
κινδύνου 

Ταξινόμηση 
ουσίας/ 

μείγματος 
(CLP) 

Μεγίστη 
αποθηκευ-

μένη 
ποσότητα  

CHEMETRON – 
ARGONITE 

Nitrogen  
Argon 

50% 
50% 

7727-37-9 
7440-37-1 

H202 
Η202  

Explosive; Division 1.1 

Explosive; Division 1.1 
P1a 1135 kg 

PROPANE, 
εργαστηριακό 

Προπάνιο 
100% 

 
74-98-6 H220 

Flam. Gas 1 

Press. Gas 1.1 
P2 5L 

NITROGEN N.O.S. 
2.2, εργαστηριακό 

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

METHANE, 
εργαστηριακό 

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

Effectech Mixture, 
εργαστηριακό 

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

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

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

NITROGEN   
εργαστηριακό 

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

Hellium-Linde(GR), 
εργαστηριακό 

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

Φιάλες CO2 υπό 
πίεση για 
πυροπροστασία 
αεριοστροβίλου 

Διοξείδιο του άνθρακα 100% 
124-38-9 

 
Η202 Explosive; Division 1.1 P1a 3825 kg 
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5.2 Άλλα στερεα και υγρα αποβλητα 

5.2.1 Γενικά 

Η παραγωγή στερεών αποβλήτων εκ της λειτουργίας του εργοστασίου είναι πολύ 

περιορισμένη. Τα παραγόμενα στερεά απόβλητα θα είναι: 

• Κατάλοιπα λόγω επεξεργασίας νερών, Θα παράγονται περιορισμένες ποσότητες 

καταλοίπων από την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων (ανόργανα κατάλοιπα) και 

από τις σηπτικές δεξαμενές (βιολογικά κατάλοιπα). 

Εξ αυτών, τα ανόργανα κατάλοιπα θα αποβάλλονται στο έδαφος μετά από έγκριση των 

αρμοδίων αρχών. 

Τα βιολογικά κατάλοιπα (λάσπες), τα προερχόμενα από τις σηπτικές δεξαμενές, θα 

μεταφέρονται σε εγκαταστάσεις εκτός του εργοστασίου προς κατεργασία ή τελική 

διάθεση. 

• Άλλα απόβλητα, όπως αστικά στερεά απόβλητα, λιπαντικά, στερεά απόβλητα από 

συσκευασίες κλπ θα αποθηκεύονται προσωρινά σε δοχεία και θα μεταφέρονται σε 

μονάδες ανακύκλωσης ή θα οδηγούνται απευθείας προς τελική απόρριψη. 

Η επεξεργασία, συλλογή και τελική διάθεση αποβλήτων θα γίνεται σε συμμόρφωση με τους 

ισχύοντες κανονισμούς. 

Ειδικά χημικά ή άλλες αντιδρώσες ουσίες, όπως ρητίνες ιοντοανταλλαγής, μεμβράνες 

αντίστροφης όσμωσης, λιπαντικά, λάδια μετασχηματιστών κλπ, θα συλλέγονται και θα 

απορρίπτονται σύμφωνα προς τους κανονισμούς.  

5.2.2 Θεσμικό πλαίσιο  

Στον Πίνακα 5.7 κάθε απόβλητο χαρακτηρίζεται σύμφωνα με τον Εθνικό Κατάλογο 

Αποβλήτων (ΕΚΑ). Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΥΑ Η.Π.50910/2727/2003, ΦΕΚ 

Β1909 2003: Μέτρα-Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός 

Σχεδ. Διαχείρισης. Με (*) χαρακτηρίζονται τα επικίνδυνα απόβλητα. 

 

Πίνακας 5.7 : Κατάλογος αποβλήτων του σταθμού κατά ΕΚΑ  

α/α 
Κωδικός 

ΕΚΑ 
Κατηγορία αποβλήτου 

Ετήσια κατανάλωση 
(t) 

1 05 01 03* Λάσπες του πυθμένα δεξαμενών (δεξαμενής πετρελαίου ντήζελ) 1 

2 05 01 11* Λάσπες από τον καθαρισμό καυσίμου με βασικά υλικά 1 

3 05 07 99 
Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως (απόβλητα από τον καθαρισμό και τη 
μεταφορά φυσικού αερίου) 1 

4 11 01 05*  Οξέα καθαρισμού  1 

5 12 03 01*  Υδατικά υγρά πλυσίματος  20 

6 13 01 11*  Συνθετικά υδραυλικά έλαια  5 

7 13 02 05* 
Μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση 
τα ορυκτά 20 

8 13 03* Απόβλητα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας 1 

9 13 05*  Απόβλητα διαχωριστή ελαίου/νερού  10 

10 15 01 01  Συσκευασία από χαρτί & χαρτόνι  10 

11 15 01 02  Πλαστική συσκευασία  5 
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12 15 01 03  Ξύλινη συσκευασία  5 

13 15 01 04  Μεταλλική συσκευασία  5 

14 15 01 10* Συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικίνδυνων ουσιών 4 

15 15 01 10*  
Συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν 
μολυνθεί από αυτές 4 

16 15 02 02* Πανιά, στουπιά κλπ. ρυπασμένα με έλαια/πετρελαιοειδή/χημικά 4 

17 15 02 03 

Απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και 
προστατευτικός ρουχισμός , άλλος από τον αναφερόμενο στο σημείο 15 02 
02* 25 

18 16 01 03  Ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους  0,4 

19 16 01 17  Σιδηρούχα Μέταλλα  10 

20 16 02 15* 
Επικίνδυνα συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο 
εξοπλισμό 0,1 

21 16 05 06*  Απόβλητα Χημικού Εργαστηρίου  1 

22 16 05 07* 
Απορριπτόμενα ανόργανα χημικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες 
ουσίες ή που τις περιέχουν 2 

23 16 05 08* 
Απορριπτόμενα οργανικά χημικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες 
ουσίες ή που τις περιέχουν, 20 

24 16 06 01* Μπαταρίες και συσσωρευτές μολύβδου 70 

25 16 06 04 Αλκαλικές μπαταρίες ( εκτός από το σημείο 16 06 03) 0,2 

26 16 06 05  Άλλες μπαταρίες & συσσωρευτές  0,2 

27 16 07 08*  Απόβλητα που περιέχουν πετρέλαιο  1 

28 17 02 03  Πλαστικό  10 

29 17 04 05  Σίδηρος και χάλυβας  20 

30 17 04 07  Μικτά Μέταλλα  2 

31 19 09 01 Στερεά από πρωτοβάθμια διύλιση & εσχαρίσματα 0,5 

32 19 09 02  Λάσπες από τη διαύγαση του νερού  0,5 

33 19 09 03 Λάσπες από την αφαίρεση ανθρακικών αλάτων 1 

34 19 09 05 Κεκορεσμένες ή εξαντλημένες ιοντοανταλλακτικές ρητίνες 0,5 

35 19 09 06 Διαλύματα & λάσπες από την αναγέννηση ιοντοανταλλακτών 0,2 

36 20 01 
Αστικά απορρίμματα προσομοιάζοντα με τα αστικού τύπου και τα υλικά 
συσκευασίας 1 

37 20 01 21*  Απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και  ηλεκτρονικού εξοπλισμού 0,02 

38 20 01 33*  Μεικτές μπαταρίες και συσσωρευτές  1 

39 20 01 35* Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 0,5 

40 20 01 36 
Απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, άλλος από τον 
αναφερόμενο στο σημείο 20 01 21, 20 01 23 και 20 01 35 2 

41 20 03 01  Ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα  2 
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6 ΣΤΑΔΙΟ 2 : ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΔΑΦΟΣ Η ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΑ 

Στο στάδιο αυτού αφαιρούνται οι επικίνδυνες ουσίες που δεν μπορούν να προκαλέσουν 

ρύπανση στο έδαφος ή στα υπόγεια ύδατα και προσδιορίζονται οι σχετικές επικίνδυνες ουσίες  

που έχουν αυτή την δυνατότητα. 

Τα κριτήρια αφαιρέσεως ουσιών είναι τα εξής: 

1. Εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες του Πίνακα 5.6 

2. Χημικές ουσίες του Πίνακα 5.5 με χαμηλή ποσότητα παρουσίας κάτω του ενός τόνου  

3. Τα επικίνδυνα στερεά και υγρά απόβλητα του Πίνακα 5.6 τα οποία περιέχουν τις 

επικίνδυνες δραστικές ουσίες των επικινδύνων βοηθητικών υλών σε πολύ χαμηλότερες 

συγκεντρώσεις έναντι εκείνων του Πίνακα 5.5. 

Οι εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες του Πίνακα 5.6 είναι όλες σε αέρια μορφή και τυχόν 

διαρροή αυτών ουδεμία επίπτωση θα έχει εις το έδαφος ή τα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. 

Τέλος οι χημικές ουσίες του Πίνακα 5.5 σε μικρές ποσότητες δεν είναι πιθανόν να 

προκαλέσουν ρύπανση του εδάφους διότι τυχόν διαρροή εκ του δοχείου - περιέκτη, θα είναι 

δυνατόν να συλλεχθεί λίαν ευχερώς και να αποθηκευτεί σε κατάλληλα δοχεία συλλογής. 

Επομένως και βάσει των κριτηρίων αυτών, παραμένουν προς περαιτέρω εξέταση οι ουσίες του 

Πίνακα 6.1. 
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Πίνακας 6.1 : Επικίνδυνες χημικές ουσίες  

Ονομασία 
επικίνδυνης 

ουσίας/ 
μείγματος 

Χημική ονομασία 
ουσίας/ 

συστατικού 
μείγματος 

% 
Ποσοστό 

του 
συστατικού 
στο μείγμα 

Αριθμός CAS ή 
άλλος 

αναγνωριστικός 
κωδικός  
ουσίας 

Ταξινόμηση 
συστατικού 
μείγματος 

Τάξη και κατηγορία 
κινδύνου 

Ταξινόμηση 
ουσίας/ 

μείγματος 
(CLP) 

Μεγίστη 
αποθηκευ-

μένη 
ποσότητα 

(σε τόνους) 

DREWO – 
RODAMINE  C12 

CARBOHYDRAZIDE > 10 < 20% 497-18-7 

H332 
H312 
H319 
H335 

Acute Tox. 4 
Acute Tox. 4 
Eye Irrit. 2 

STOT SE 3 

“ – “ 3 

DREWO – RODAX 
7397 

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

Skin Corr. 1B 
Aquatic. Acute 1 

E1 4 

Phosphate for HP/ 
MP Drums  DWS 

715 
Καυστικό νάτριο 

2%>5% 
 

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

AMBERJET 1000 
H RESIN 

Styrene, Divinylbenzene 
and Ethylstyrene 

Copolymer, Sulfonated, 
Hydrogen Form 

40,0 -  
< 60,0 % 

69011-20-7 Η318 Eye Dam. 1 “ – “ 1 

FERI-TRI – 
HYDROCHLORIC 

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

H314,  
H335 

Skin Corr. 1A, 

STOT SE 3 
“ – “ 1,204 

FERI-TRI – 
CAUSTIC SODA 

Καυστική σόδα 25%  H314 
H318 

Skin Corr. 1A, 

Eye Dam. 1 
 

“ – “ 6,21 

FERI-TRI – 
SODIUM 

HYPOCHLORITE 
Υποχλωριώδες νάτριο >12% 7681-52-9 

H314 
H400 

EUH031 

Skin Corr. 1B 
Aquatic. Acute 1 

E1 1,204 

FERI-TRI – 
SODIUM 

METABISULPHITE 

Διάλυμα  
Μεταδιθειώδους Νατρίου 

14% 
 

7681-57-4 
H302 
H318 

EUH031 

Acute Tox. 4 

Eye Dam. 1 

EUH031 

 

“ – “ 1,51 
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7 ΣΤΑΔΙΟ 3 : ΟΥΣΙΕΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΠΑΝΣΕΩΣ  

7.1 Χημικές ουσίες του 2ου Σταδίου 

Για τις σχετικές επικίνδυνες ουσίες που προωθούνται από τον Πίνακα 6.1 προς το τρίτο στάδιο, 

προσδιορίζεται στη συνέχεια η πραγματική δυνατότητα ρύπανσης του εδάφους ή των υπόγειων 

υδάτων στον χώρο της εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας ελευθέρωσης 

και των συνεπειών τους, και λαμβάνοντας ιδίως υπόψη: 

- τις ποσότητες κάθε επικίνδυνης ουσίας ή ομάδων παρόμοιων επικίνδυνων ουσιών· 

- τον τρόπο και τον τόπο όπου οι επικίνδυνες ουσίες αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και 

μεταφέρονται μέσα στην εγκατάσταση· 

- τον τόπο όπου θα παρουσιάσουν κίνδυνο αν ελευθερωθούν· 

Οι ουσίες τού Πίνακα 6.1 είναι όλες σε υγρή μορφή εκτός της ουσίας AMBERJET 1000 H 

RESIN η οποία είναι σε μορφή μαργαριταριών. Οι ουσίες αυτές αποθηκεύονται σε αεροστεγή 

δοχεία και σε ειδικά στεγασμένο χώρο χημικών, σε κτίριο σχετικά υπερυψωμένο προκειμένου 

να αποφεύγεται η εισροή υδάτων από τυχόν εκδηλώσεως πλημμυρικών φαινομένων στην 

περιοχή του σταθμού. 

Τα δοχεία αυτά διακινούνται με ειδικά ανυψωτικά περονοφόρα οχήματα προς τον χώρο 

χρήσεώς τους ο οποίος είναι στεγασμένος και όχι ασκεπής. Εγχέονται υδραυλικώς ή 

πνευματικώς εις τις δεξαμενές και σωληνώσεις των υπό κατεργασία ρευστών με δοσιμετρικές 

αντλίες και με τυποποιημένες διαδικασίες εγχύσεως.  

Επομένως καθ’ όλο τον κύκλο διακινήσεως, υδραυλικής διασυνδέσεως και εγχύσεως, 

εφαρμόζονται τυποποιημένες διαδικασίες με τις οποίες αποφεύγονται σφάλματα και διαρροές 

προς το στεγασμένο χώρο. 

Παρά ταύτα και σε περίπτωση διαρροής προς το δάπεδο του εργοστασίου, εφαρμόζονται 

τυποποιημένες διαδικασίες συλλογής και προσωρινής αποθηκεύσεως του διαρρέοντος 

ρευστού σε ειδικά δοχεία συλλογής τα οποία τελικώς διατίθενται εκτός εργοστασίου σε 

εξουσιοδοτημένο φορέα συλλογής και επεξεργασίας επικινδύνων αποβλήτων. 

Συνεπώς με όλα τα ανωτέρω μέτρα και διαδικασίες, διαπιστώνεται ότι η πιθανότητα διαρροής 

των ανωτέρω επικινδύνων ουσιών στο έδαφος, σε επιφανειακά ύδατα ή στον υδροφόρο 

ορίζονται είναι εξαιρετικά μικρή έως αμελητέα. 

7.2 Τα επικίνδυνα στερεά και υγρά απόβλητα 

Επιπροσθέτως αναφέρεται ότι τα επικίνδυνα στερεά απόβλητα του Πίνακα 5.7 θα έχουν 

ανάλογη μεταχείριση με εκείνη των επικινδύνων χημικών ουσιών, ήτοι θα αποθηκεύονται σε 

στεγανά δοχεία και θα φυλάσσονται σε στεγασμένο χώρο προσωρινής αποθήκης μέχρι την 

απομάκρυνσή τους από το εργοστάσιο. Επομένως και στην περίπτωση των επικινδύνων 

στερεών και υγρών αποβλήτων, ο κίνδυνος διαρροής προς το έδαφος, τα επιφανειακά και τα 

υπόγεια ύδατα είναι πρακτικά αμελητέος. 

 

 

 



         ΤεχνοΜετρική  ΘΗΣ Χάλκης : Βασική έκθεση 

 

 - 96 - Ιανουάριος  2020 
 

7.3 Οι εργασίες κατασκευής εργοστασίου και αγωγών διασυνδέσεως 

Τέλος αναφέρεται ότι εις τη ΜΠΕ έχει προβλεφθεί ένα πλήθος μέτρων δια την προστασία των 

εδαφών από τα εργολαβικά μηχανήματα (π.χ. διαρροές λιπαντικών ελαίων ή καυσίμων) κατά 

την διάρκεια των εργασιών κατασκευής του σταθμού καθώς και του διασυνδετήριου αγωγού 

φυσικού αερίου   

7.4 Συμπέρασμα 

Τόσο εις γήπεδο του σταθμού, όσο και κατά μήκος των συνοδών έργων του αγωγού φυσικού 

αερίου, έχουν προβλεφθεί εις την ΜΠΕ τα αντίστοιχα μέτρα δια την προστασία του εδάφους 

και του υδροφόρου ορίζοντα από τυχόν διαρροές λιπαντικών ή άλλων κατασκευαστικών 

υγρών. 

Σε ότι αφορά την λειτουργία του ΘΗΣ Χάλκης, τα προβλεπόμενα μέτρα καθιστούν την 

πιθανότητα διαρροής επικινδύνων χημικών ουσιών στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα 

πρακτικώς αμελητέα, λόγω των βασικών μέτρων τα οποία θα ληφθούν στον τομέα αυτόν τα 

τα κύρια εκ των οποίων περιλαμβάνουν:  

Δια την αντιπλημμυρική θωράκιση του σταθμού έχουν προβλεφθεί τα ακόλουθα μέτρα:  

1. Υπερυψωμένες βάσεις μηχανημάτων, παραγωγικών εγκαταστάσεων και κτιρίων κατά 

τουλάχιστον 1,5 μέτρα από την στάθμη του εδάφους.  

2. Στέγαση της πλειοψηφίας των παραγωγικών δραστηριοτήτων εντός κτιρίων τα οποία 

θα διαθέτουν επαρκή αντοχή δια την αντιμετώπιση πλημμυρικών φορτίων εις τους 

τοίχους και τις θεμελιώσεις αυτών 

Με αυτά τα δύο μέτρα διασφαλίζεται ότι όλος ο κρίσιμος εξοπλισμός δεν είναι εκτεθειμένος 

εις τα καιρικά φαινόμενα και επομένως διατηρεί την ακεραιότητά του ακόμα και ακραία 

καιρικά φαινόμενα.  Επίσης προβλέπεται :  

3. Κατασκευή αποχετευτικών αγωγών επαρκούς διατομής δια την αποχέτευση των 

ομβρίων υδάτων στο ρέμα Κουσμπανασιώτικο, εκτός από εκείνων τα οποία έχουν 

ρυπανθεί από τυχόν διαρρέοντα λιπαντικά τα οποία οδηγούνται προς την μονάδα 

διαχωρισμού αυτών. 

4. Διακίνηση όλων των επικινδύνων χημικών τόσο στους παραγωγικούς χώρους όσο και 

τους χώρους αποθηκεύσεως εντός αεροστεγώς συσκευασμένων δοχείων ή 

περιτυλιγμάτων. 

5. Κατά την υδραυλική διασύνδεση των χημικών με τις υδραυλικές εγκαταστάσεις του 

εργοστασίου θα λαμβάνεται μέριμνα δια ασφαλείς συνδέσεις οι οποίες θα έχουν 

επαρκή αντοχή σε ατυχηματικά ή σεισμικά φορτία. 

6. Οι αποθηκευτικοί χώροι των χημικών θα είναι σε αρκετά υπερυψωμένα μέρη του 

γηπέδου ώς να καθίσταται πρακτικά αμελητέοι οι κίνδυνοι εκθέσεως σε πλημμυρικά 

φαινόμενα. 
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