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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Αντικείμενο 

Η παρούσα «Τεχνική έκθεση της ΚΥΑ 1995» 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 και περιλαμβάνει πληροφορίες 

σχετικά με την κατάσταση ρύπανσης του εδάφους και των υπόγειων υδάτων από σχετικές 

επικίνδυνες ουσίες. 

Συντάσσεται συμφώνως προς την : ΚΥΑ  Αριθμ. οικ. 1915  (ΦΕΚ 304 Β/2-2-2018) : 

«Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 48963/2012 (Β΄ 2703) κοινής υπουργικής απόφασης, υπ’ αριθμ. 

167563/ 2013 (Β΄ 964) κοινής υπουργικής απόφασης και υπ’ αριθμ. 170225/2014 (Β΄ 135) 

υπουργικής απόφασης, που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), σε 

συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/52/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ 

σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων 

στο περιβάλλον» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 

2014» . 

Ειδικότερα με την απόφαση 1915 προβλέπονται οι ακόλουθες συμπληρώσεις – τροποποιήσεις 

της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ,. 170225/2014 : 

Αντικατάσταση παραγράφου 8.14: «Κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία, την 

πολιτιστική κληρονομιά ή/και το περιβάλλον, κυρίως λόγω ατυχημάτων ή 

καταστροφών» 

Νέα παράγραφος 9.14. : «Η εκτίμηση των επιπτώσεων στους παράγοντες που 

αναφέρονται στις παραγράφους 9.1 έως 9.13, περιλαμβάνει τις αναμενόμενες 

επιπτώσεις που απορρέουν από την ευπάθεια του έργου σε κινδύνους σοβαρών 

ατυχημάτων ή καταστροφών που σχετίζονται με το εν λόγω έργο ή δραστηριότητα. Για 

το σκοπό αυτό μπορούν να αξιοποιούνται οι σχετικές πληροφορίες που λαμβάνονται 

μέσω των εκτιμήσεων των κινδύνων που προβλέπονται στην εθνική και ενωσιακή 

νομοθεσία, όπως στην υπ’ αριθμ. 172058/2016 κοινή υπουργική απόφαση, με την 

προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι της παρούσας απόφασης». 

Νέα παράγραφος 10.7:  «10.7. Στα μέτρα αντιμετώπισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

που στοχεύουν στη μείωση της έντασης και της έκτασης των επιπτώσεων αυτών 

σύμφωνα με την υποπαράγραφο 10.3.2, περιλαμβάνονται και μέτρα ετοιμότητας και 

αντιμετώπισης ή μετριασμού των σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων το περιβάλλον 

των περιστατικών που προβλέπονται στην παράγραφο 9.14, που συνοδεύονται από 

αναλυτικά σχετικά στοιχεία καθώς και από την προτεινόμενη αντιμετώπιση τέτοιου 

είδους έκτακτων καταστάσεων». 

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω, με την παρούσα τεχνική μελέτη περιγράφονται :  

i. οι κίνδυνοι για την ανθρώπινοι υγεία, την πολιτιστική κληρονομιά ή/και το περιβάλλον 

κυρίως λόγω ατυχημάτων ή καταστροφών καθώς και λόγω πλημμυρών  

ii. Οι αναμενόμενες επιπτώσεις που απορρέουν από την ευπάθεια του έργου σε κινδύνους 

σοβαρών ατυχημάτων, καταστροφών και πλημμυρών που σχετίζονται με την εν λόγω 
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δραστηριότητα, εξετάζοντας την αλληλουχία : σημείο διαρροής/εκπομπής – πιθανή 

οδός διαρροής/διαφυγής – τελικός αποδέκτης  

iii. Τα μέτρα ετοιμότητας και αντιμετώπισης ή μετριασμού των σημαντικών αρνητικών 

επιπτώσεων στο περιβάλλον από σοβαρά ατυχήματα, καταστροφές και πλημμύρες που 

θα συνοδεύονται από αναλυτικά σχετικά στοιχεία, καθώς και από την προτεινόμενη 

αντιμετώπιση τέτοιου είδους εκτάκτων καταστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

ΚΥΑ 1915/18 (Β 304) αι λαμβάνοντας υπ΄ όψη: α) το Εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης 

Λεκανών Απορροής, Ποταμών (ΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) 

– 1η Αναθεώρηση και β) το Εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας 

του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) 

1.2 Μεθοδολογία και προδιαγραφή μελέτης 

Σύμφωνα με την νέα παράγραφο 9.14 της ΚΥΑ 170225/2014, η ανάλυση κινδύνων σοβαρών 

ατυχημάτων ή καταστροφών πρέπει να γίνεται αναφορικά με τους παράγοντες των 

παραγράφων 9.2 έως 9.13 της ε λόγω ΚΥΑ οι οποίες δίδονται αναλυτικά για λόγους 

πληρότητας στο Παράρτημα Α, και επιγραμματικά έχουν ως εξής: 

9.2  Επιπτώσεις σχετικές με τα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά  

9.3  Επιπτώσεις στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά  

9.4  Επιπτώσεις σχετικές με τα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά  

9.5  Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον  

9.6  Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον  

9.7  Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις  

9.8  Επιπτώσεις στις τεχνικές υποδομές  

9.9  Συσχέτιση με τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον  

9.10  Επιπτώσεις στην ποιότητα αέρα  

9.11  Επιπτώσεις από θόρυβο ή από δονήσεις  

9.12  Επιπτώσεις σχετικές με ηλεκτρομαγνητικά πεδία  

9.13  Επιπτώσεις στα ύδατα  

Τέλος σύμφωνα με την νέα παράγραφο 10.7 της ΚΥΑ 170225/2014, η αντιμετώπιση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων των σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από 

σοβαρά ατυχήματα, καταστροφές και πλημμύρες, γίνεται για τα περιστατικά που 

προβλέπονται στην παράγραφο 9.14  

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 ΚΑΡΑΤΖΗ A.E. στην εταιρεία 

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

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

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

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 ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 

2.1 Επισκόπηση παραγόντων 9.2 έως 9.13 της ΚΥΑ 170225/2014 

2.1.1 Γενικά 

Στην παράγραφο αυτή γίνεται μία πρώτη εκτίμηση των δυνητικών κινδύνων σοβαρών 

ατυχημάτων ή καταστροφών με βάση την ανάλυση των επιπτώσεων των παραγράφων 9.2 έως 

9.13 της εν λόγω ΚΥΑ. Κατά την συγγραφή των απαιτήσεων αυτής της παραγράφου 

λαμβάνεται υπ’ όψιν το κεφάλαιο 5 της ΜΠΕ εις το οποίο γίνεται εκτίμηση των πιθανών 

σημαντικών επιπτώσεων οι οποίες ως ένα βαθμό αγγίζουν και τα όρια των σοβαρών 

ατυχημάτων ή καταστροφών. 

2.1.2 9.2 Επιπτώσεις σχετικές με τα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά 

Στην παράγραφο 5.2  ΜΠΕ γίνεται μία πλήρης ανάλυση των κλιματικών παραγόντων οι οποίοι 

ενδέχεται να επηρεαστούν από τις εκπομπές καυσαερίων από την καμινάδα του σταθμού. 

5.2 Κλιματικοί Παράγοντες 
5.2.1 Γενικά 
5.2.2 Η μείωση των εκπομπών CO2 (ΚΛΙ-1)  
5.2.3 Ορατότητα της στήλης των θερμών καυσαερίων των καμινάδων (ΚΛΙ-2)  

 

Από την παράγραφο 5.2 διαπιστώνεται ότι ο ΘΗΣ Χάλκης θα επιφέρει σημαντική μείωση εις 

τις εκπομπές CO2 ενώ από τις υπόλοιπες παραγράφους διαπιστώνεται ότι οι επιπτώσεις των 

εκπομπών και υδρατμών στο μικροκλίμα της περιοχής θα είναι αμελητέες, λαμβάνοντας 

υπ΄όψιν επίσης και τα προτεινόμενα μέτρα δια την μείωση των επιπτώσεων αυτών εις την 

παράγραφο 6.2 της ΜΠΕ. 

Από την ανάλυση αυτή προκύπτει ευθέως ότι οι επιπτώσεις αυτές σε συνδυασμό με συναφή 

προτεινόμενα μέτρα δεν χαρακτηρίζονται από «κινδύνους σοβαρών ατυχημάτων ή 

καταστροφών» 

2.1.3 9.3 Επιπτώσεις στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά  

Από την ανάλυση των επιπτώσεων για το Τοπίο όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 

5.5 και τα μέτρα στην παράγραφο 6.5 της ΜΠΕ προκύπτει ότι ο ΘΗΣ Χάλκης θα έχει ελάχιστη 

παρέμβαση εις το τοπίο της περιοχής δια δύο κυρίως λόγους: 

Α΄ Ο σταθμός δεν θα είναι ορατός από κατοικημένες περιοχές της Χάλκης ή της Νικαίας 

Β΄ Ο σταθμό θα διαθέτει σύγχρονη αρχιτεκτονική σχεδίαση η οποία θα είναι καλαίσθητη 

και εναρμονισμένη με το τοπίο και θα αποτελέσει σημαντικό τοπόσημο της περιοχής. 

Επομένως και εδώ προκύπτει ευθέως ότι οι επιπτώσεις αυτές σε συνδυασμό με συναφή 

προτεινόμενα μέτρα δεν χαρακτηρίζονται από «κινδύνους σοβαρών ατυχημάτων ή 

καταστροφών», αλλά είναι μάλλον αμελητέες. 

2.1.4 9.4 Επιπτώσεις σχετικές με τα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά  

Οι επιπτώσεις στον τομέα αυτό εξετάζονται στην παράγραφο .4 της ΜΠΕ και τα μέτρα στις 

παραγράφους 6.4.1 και ειδικότερα στην 6.4.2 της ΜΠΕ «Βλάβη στον εξοπλισμό από 

γεωλογικό γεγονός».  
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Παρά τα λαμβανόμενα μέτρα, δεν είναι δυνατόν να αποκλειστεί μία περίπτωση βλάβης και 

διαρρήξεως του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου από το σημείο συνδέσεως με τον αγωγό 

ΔΕΣΦΑ έως τον σταθμό. 

Μία τέτοια διάρρηξη μεγάλης σχετικά κλίμακος χωρίς ανάφλεξη δεν δημιουργεί μείζον 

πρόβλημα αφού το φυσικό αέριο είναι ελαφρύτερο του αέρα και τελικώς διαχέεται προς τα 

ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, ελαχιστοποιώντας έτσι τον κίνδυνο αναφλέξεως επί 

εδάφους. Εάν όμως συνδυαστεί με ανάφλεξη, η οποία είναι συνήθης λόγω της αυξημένης 

θερμοκρασίας του μεταλλικού αγωγού η οποία αναπτύσσεται λόγω παραμορφώσεως και 

κοπής του μετάλλου, τότε υπάρχει αυξημένος κίνδυνος προς την ανθρώπινη υγεία από τα 

υψηλά επίπεδα θερμικής ακτινοβολίας τα οποία αναπτύσσονται πέριξ της διαρροής του 

αγωγού. 

Επομένως εις την περίπτωση αυτή συντρέχουν οι λόγοι κινδύνων σοβαρού ατυχήματος το 

οποίο προκαλείται εδώ  από επεισόδιο μεγάλης διαρροής φυσικού αερίου με ανάφλεξη: 

1ον Επεισόδιο  : Κίνδυνος σοβαρού ατυχήματος από διαρροή και ανάφλεξη φυσικού αερίου 

2.1.5 9.5 Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον  

Το ανωτέρω 1ον Επεισόδιο ενέχει επίσης και σοβαρό κίνδυνο για το φυσικό περιβάλλον από 

πρόκληση αντίστοιχης πυρκαγιάς, λόγω αυταναφλέξεως της εύφλεκτης δασικής ύλης σε μία 

απόσταση τουλάχιστον 300 μέτρων λόγω αναπτύξεως υψηλών θερμοκρασιών και πάνω από 

την θερμοκρασία αυταναφλέξεως της δασικής βιομάζας. 

Εις την παρούσα μελέτη εξετάζεται επίσης το κατά πόσον μία μεγάλη διαρροή χημικών ουσιών 

ή επικινδύνων αποβλήτων στο περιβάλλον, συνιστά κίνδυνο σοβαρού ατυχήματος ή 

καταστροφής. Η εξέταση αυτή γίνεται στο πλαίσιο της Οδηγίας Seveso III (ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 

172058/2016 ) και με βάση την σημείωση 4 του Παραρτήματος Ι της εν λόγω Οδηγίας. Από 

την εξέταση αυτή διαπιστώνεται ότι οι παριστάμενες ποσότητες αυτών των ουσιών είναι 

μικρές και δεν επαρκούν να κατατάξουν τον ΘΗΣ ¨Εβρου ούτε εις την κατωτέρα βαθμίδα 

επικινδυνότητας δια πρόκληση ατυχήματος μεγάλης έκτασης. 

2.1.6 9.6 Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον  

Κίνδυνοι εις τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς εξετάζονται εδώ από την εκπομπή όξινων 

αερίων εις τα καυσαέρια του σταθμού και ιδίως οξειδίων του θείου και οξειδίου του αζώτου, 

τα οποία έχουν την δυνατότητα «οξυνίσεως» του αέρα του περιβάλλοντος και προκλήσεως 

όξινης βροχής η οποία έχει δυνητικά διαβρωτικές επιδράσεις επί των μαρμάρων και πορόλιθων 

των μνημείων. 

Όπως όμως αποδεικνύεται στις παραγράφους 5.16 (επιπτώσεις) και 6.13 (μέτρα) οι 

προκαλούμενες συγκεντρώσεις των αερίων αυτών επί εδάφους είναι πρακτικά αμελητέες και 

επομένως ουδείς πρακτικά κίνδυνος δημιουργείται για την πολιτιστική μας κληρονομιά από 

την λειτουργία του ΘΗΣ Εβρου. 

2.1.7 9.10 Επιπτώσεις στην ποιότητα αέρα  

Εις τον τομέα αυτά οι βασικές εκπομπές εξετάζονται ανωτέρω και αποδεικνύεται μέσα από 

την ΜΠΕ ότι οι επιπτώσεις αυτές εις την ποιότητα του αέρα είναι λίαν περιορισμένες και 

σαφώς πολύ κατώτερες των θεσμοθετημένων ορίων υγείας και προσβολής της χλωρίδας της 

περιοχής.  
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Όμως ατύχημα μεγάλης κλίμακος και επιπτώσεων εις την ποιότητα του αέρα είναι πιθανόν να 

συμβεί με μία ανάφλεξη των δεξαμενών αποθηκεύσεως πετρελαίου ντήζελ. Το ατύχημα αυτό 

κατατάσσεται εις την κατώτερη βαθμίδα της Οδηγίας Seveso III και επομένως χαρακτηρίζεται 

ως ατύχημα μεγάλης εκτάσεως βάσει της οδηγίας αυτής, έστω και κατωτέρας κλίμακας. 

Επομένως εδώ εντοπίζεται δεύτερο δυντικό επεισόδιο ενδιαφέροντος της μελέτης αυτής :  

2ο επεισόδιο κινδύνου σοβαρού ατυχήματος από ανάφλεξη δεξαμενής πετρελαίου 

2.1.8 9.12 Επιπτώσεις σχετικές με ηλεκτρομαγνητικά πεδία  

Οι επιπτώσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων κατά μήκος της ηλεκτρικής διασυνδέσεως του 

σταθμού με τις γραμμές υψηλής τάσεως 400 kV ή το ΚΥΤ (Κέντρο υπερυψηλής τάσεως) της 

ΔΕΗ στην Λάρισα θα είναι εξαιρετικά περιορισμένες αφού η γραμμή θα οδεύει από δασικές ή 

αγροτικές εκτάσεις εκτός κατοικημένων περιοχών. 

Επομένως δεν συντρέχουν λόγοι για τον εντοπισμό κινδύνων σοβαρού ατυχήματος ή 

καταστροφής στον τομέα αυτό.  

2.1.9 9.13 Επιπτώσεις στα ύδατα  

Η παρουσία επικινδύνων χημικών ενώσεων στον σταθμό δεν επαρκή δια να τεκμηριώσει 

κίνδυνο ατυχήματος μεγάλης εκτάσεως βάσει της Οδηγίας Seveso III.  

Στην περίπτωση όμως πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή του σταθμού και τυχόν διαρροή 

μεγάλων ποσοτήτων χημικών στα επιφανειακά-πλημμυρικά ύδατα, είναι δυνατόν να 

προκαλέσει διασπορά τοξικών χημικών σε απόσταση μεγάλης κλίμακας και να επηρεάσει του 

βενθικούς οργανισμού στο ρέμα Κουσμπασανιώτικο εις το οποίο διοχετεύονται τελικώς τα 

επεξεργασμένα υγρά απόβλητα του ΘΗΣ Χάλκης. 

Λόγω αυτής της μεγάλης εκτάσεως διασποράς επικινδύνων χημικών ουσιών, εις την παρούσα 

μελέτη εξετάζεται και ένα τρίο δυνητικό επεισόδιο σοβαρού ατυχήματος:  

3ο Επεισόδιο : Μεγάλη διαρροή χημικών σε επιφανειακά-πλημμυρικά νερά 

2.1.10 Λοιπές επιπτώσεις  

Εις τις λοιπές κατηγορίες επιπτώσεων :  

9.7 Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις  

9.8 Επιπτώσεις στις τεχνικές υποδομές  

9.9 Συσχέτιση με τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον  

9.11 Επιπτώσεις από θόρυβο ή από δονήσεις  

δεν είναι εις θέσιν να προκαλέσουν κινδύνους σοβαρού ατυχήματος ή καταστροφής και 

επομένως δεν εξετάζονται περαιτέρω. 
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3 ΔΙΑΡΡΟΗ ΚΑΙ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

3.1 Γενικά.  Περιγραφή του ατυχήματος 

Το πρώτο δυνητικό επεισόδιο το οποίο εξετάζεται εδώ είναι ένα σοβαρό ατύχημα από διαρροή 

και ανάφλεξη φυσικού αερίου επάνω εις τον αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου.  

Ο αγωγός αυτός εκκινεί από τον σταθμό μέτρησης και μείωσης της πιέσεως (M/R) στην 

περιοχή του εθνικού αγωγού φυσικού αερίου έως το γήπεδο του σταθμμού.  Ο ἀγωγός φαίνεται 

εἰς τους  Χάρτες 2.6 και 2.7  της ΜΠΕ, το μήκος του αγωγού σε κάθετη προβολή ανέρχεται σε 

2,0  χλμ και διέρχεται μέσω ἀμιγώς γεωργικών ἐκτάσεων 

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Προσαρτήματος Ι της ΜΠΕ, ο αγωγός θα είναι διαμέτρου 

14 ιντσών και έχει πίεση σχεδιασμού τα 100 bar = 10.000 kPa. 

Σε περίπτωση διαρρήξεως του αγωγού, διαρροής αερίου και αναφλέξεως, προκαλείται 

πυρκαγιά σε ύψος δεκάδων μέτρων η οποία με την σειρά της εκπέμπει θερμική ακτινοβολία 

υψηλής στάθμης η οποία είναι συχνά καταστροφική. Παράλληλα το θερμικό κύμα αυτό 

προκαλεί δασικές πυρκαγιές λόγω αυταναφλέξεως της δασικής βιομάζας από τις 

αναπτυσσόμενες υψηλές θερμοκρασίες όπως παρατηρείται στην φωτογραφία που ακολουθεί 

μετά από διαρροή αερίου σε ένα αγωγό μεγάλης διαμέτρου (30’’). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Μελέτη ασφαλείας 

3.2.1 Απαιτήσεις εθνικού κανονισμού  

Δια την αποτροπή αυτών των σοβαρών ατυχημάτων συντάσσεται στο πλαίσιο της μελέτης 

αδείας εγκατάστασης των έργων μεταφοράς φυσικού αερίου σε πιέσεις άνω των 16 bar μελέτη 

ασφαλείας. Η μελέτη συντάσσεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εθνικού κανονισμού 

μεταφοράς φυσικού αερίου όπως αυτός προδιαγράφεται από την Υπουργική Απόφαση υπ’ 

αριθμ. Δ3/Α/οικ. 4303 ΠΕ 26510 «Συστήματα μεταφοράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση 

Λειτουργίας άνω των 16 bar» και ιδίως βάσει των άρθρων 5, 8, 9, 15 και 20 του εν λόγω 

Κανονισμού, όπως αυτός τροποποιήθηκε από την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/89630/650/2018 (ΦΕΚ 
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5908/Β`/31.12.2018) .  Η μελέτη αυτή συντάσσεται και κατατίθεται υποχρεωτικά εις την 

αρμόδια διεύθυνση ηλεκτροπαραγωγής κατά το στάδιο εκδόσεως της αδείας εγκαταστάσεως. 

Στη συνέχεια δίδεται αναλυτικά το αντικείμενο και η μεθοδολογία της μελέτης αυτής. 

3.2.2 Άρθρο 5  Εκτίμηση κινδύνου του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου 

Ειδικότερα το άρθρο 5, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση ΠΕΚΑ Αριθμ. 

Δ3/Α/8857. «Τροποποίηση του Δ3/Α/οικ.4303/22−02−2012 Τεχνικού Κανονισμού 

«Συστήματα μεταφοράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας άνω των 16 bar» 

(ΦΕΚ 603/Β΄/05−03−2012), διαμορφώθηκε ως εξής (με κυανούς χαρακτήρες η αρχική 

απόφαση και με πλάγιους κυανούς η τροποποίηση):  

Για κάθε νέο Σύστημα Μεταφοράς με ευθύνη του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς 

Φυσικού Αερίου θα εκπονείται μια μελέτη ασφάλειας – εκτίμησης κινδύνου του Συστήματος 

Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, η οποία θα υποβάλλεται στην Αδειοδοτούσα Υπηρεσία πριν από 

την κατασκευή του Συστήματος Μεταφοράς. 

Η Υπηρεσία εξετάζει τη συμμόρφωση της μελέτης ασφάλειας – εκτίμησης κινδύνου του 

Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου προς τις κατωτέρω αναφερόμενες απαιτήσεις, και 

αν το κρίνει απαραίτητο ζητά από το Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου 

να διορθώσει / συμπληρώσει τυχόν ελλείψεις. 

 «Η μελέτη ασφάλειας – εκτίμησης κινδύνου του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου 

διενεργείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ CEN/TS 15174 

«Συστήματα παροχής αερίου – Κατευθυντήρια Οδηγία για συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας 

για σωληνώσεις μεταφοράς φυσικού αερίου».» 

Αυτή περιλαμβάνει κυρίως τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Την απεικόνιση σε σχέδιο του Συστήματος Μεταφοράς ή του Συστήματος Μεταφοράς εν 

λειτουργία και του περιβάλλοντος χώρου, ιδιαιτέρως, με την κατανομή των διαφορετικών 

τμημάτων του Συστήματος ανά ζώνη κατηγορίας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του 

Άρθρου 8, και τη ζώνη διαχείρισης λειτουργίας όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 

9, 

• Τον καθορισμό των κινδύνων για το Σύστημα Μεταφοράς, σε σχέση με το επικρατέστερο 

σενάριο κινδύνου με τα συγκεκριμένα σημεία που εντοπίζονται κρίσιμα,  

• Τις δεσμεύσεις για τη μείωση των κινδύνων από την πηγή τους. Είναι κυρίως οι δεσμεύσεις 

που προκύπτουν από την τήρηση των απαιτήσεων που αναφέρονται στο Άρθρο 10, 

• Την έκθεση της έκτασης των κρίσιμων επηρεαζόμενων περιοχών,   

• Την επιλογή με τη μέθοδο των πιθανοτήτων και σύμφωνα με τα κριτήρια, που καθορίζονται 

από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ CEN/TS 15174 «Συστήματα παροχής αερίου – 

Κατευθυντήρια οδηγία για συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας για σωληνώσεις μεταφοράς 

φυσικού αερίου» του σεναρίου αναφοράς του κινδύνου που θα θεωρείται κατάλληλο για την 

εφαρμογή των Άρθρων 9, 15 και 20 της παρούσας υπουργικής απόφασης. 

Στο άρθρο αυτό γίνεται μία γενική αναφορά στο πρότυπο ΕΛΟΤ CEN/TS 15174 το οποίο 

καθορίζει το γενικό διαχειριστικό πλαίσιο για την μελέτη, κατασκευή και λειτουργία 

συστημάτων μεταφοράς φυσικού αερίου. Στο πρότυπο αυτό όμως δεν καθορίζεται πλαίσιο 

αποτιμήσεως της επικινδυνότητας, ούτε γίνεται καμία αναφορά σε άλλο κανονιστικό πρότυπο.  
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3.2.3 Άρθρο 8: Διατάξεις περί κατασκευής 

Στο άρθρο αυτό καθορίζονται και κατατάσσονται οι ζώνες κατηγορίας όπου κατασκευάζονται 

και τοποθετούνται τα Συστήματα Μεταφοράς σε 4 κατηγορίες 1, 2, 3 και 4, οι οποίες 

καθορίζονται από την πυκνότητα του πληθυσμού της περιοχής από όπου αυτά διέρχονται. Η 

εφαρμογή των ζωνών κατηγορίας είναι συνδεδεμένη με τη χρήση των μέγιστων συντελεστών 

ασφαλείας, οι οποίοι ορίζουν τις μέγιστες επιτρεπόμενες εντατικές καταστάσεις, που θα 

αναπτυχθούν στο Σύστημα Μεταφοράς για την εκάστοτε μέγιστη πίεση λειτουργίας και με τον 

καθορισμό, εάν συντρέχει περίπτωση, των συμπληρωματικών μέτρων προστασίας.  

Αναλυτική περιγραφή του τρόπου καθορισμού των ζωνών του χερσαίου αγωγού της παρούσης 

μελέτης δίδεται στο πλαίσιο της μηχανολογικής μελέτης του χερσαίου αγωγού η οποία 

υποβάλλεται συνημμένα. 

3.2.4 Άρθρο 9 Ζώνη διαχείρισης λειτουργίας  – Μέτρα προστασίας 

Στο άρθρο 9 καθορίζεται ότι το Σύστημα Μεταφοράς κατασκευάζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε 

να εξαλείφεται ή να είναι αμελητέος ο κίνδυνος πρόκλησης θανατηφόρων ατυχημάτων, να μην 

υφίστανται, κτίρια εξυπηρέτησης του κοινού, κατά την έννοια του Κτιριοδομικού 

Κανονισμού, κτίρια μεγάλου ύψους, και επιπλέον στην κρίσιμη επηρεαζόμενη  ζώνη 

(σύμφωνα με το σενάριο αναφοράς της μελέτης ασφάλειας – εκτίμηση κινδύνου του 

Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου) η πιθανότητα αστοχίας να μην είναι μεγαλύτερη 

από 10-6.  Η διάταξη αυτή μπορεί, εάν συντρέχει η περίπτωση, να μην εφαρμοσθεί υπό την 

προϋπόθεση εφαρμογής κατάλληλων μέτρων προστασίας που θα έχουν ως σκοπό τη 

διατήρηση σεναρίου αναφοράς μειωμένου κινδύνου. Στην περίπτωση αυτή εάν μια 

εγκατάσταση, δηλ. κτίριο συγκέντρωσης κοινού, βρίσκεται στη γειτνίαση της κρίσιμης 

επηρεαζόμενης  ζώνης και τροφοδοτείται από το Σύστημα Μεταφοράς, οι εγκαταστάσεις 

εξυπηρέτησης αυτής της εγκατάστασης, δηλ. του κτιρίου συγκέντρωσης κοινού, θα μπορούν 

να βρίσκονται εντός της κρίσιμης επηρεαζόμενης  ζώνης. 

Στο άρθρο αυτό γίνεται αναφορά και μάλιστα εντός παρενθέσεως στον όρο «σενάριο 

αναφοράς της μελέτης ασφαλείας». το οποίο περιλαμβάνει εκτιμήσεις περί της συχνότητας 

πιθανών μελλοντικών κινδύνων και περιλαμβάνει πρόσθετα μέτρα για την διατήρηση της 

επικινδυνότητας σε αποδεκτά επίπεδα. 

3.2.5 Άρθρο 15 Εξέλιξη του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της εκμετάλλευσης. 

Με το άρθρο αυτό ρυθμίζονται τα πρόσθετα μέτρα ασφαλείας τα οποία πρέπει να λαμβάνονται 

όταν η εξέλιξη του περιβάλλοντος του Συστήματος Μεταφοράς συνεπάγεται αλλαγή στις 

ζώνες κατηγορίας του Συστήματος Μεταφοράς, σύμφωνα με το Άρθρο 8.  

3.2.6 Διεθνείς προδιαγραφές 

Διεθνώς έχουν αναπτυχθεί πολλές εναλλακτικές προδιαγραφές για : 

• την εκτίμηση των πιθανοτήτων αστοχίας των αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου οι 

οποίες μάλιστα προκαλούν και θανατηφόρα ατυχήματα 

• τον καθορισμό ανεκτών επιπέδων πιθανοτήτων θνησιμότητας, τα οποία είναι από 

πλευράς πιθανότητας τουλάχιστον τρεις τάξεις μεγέθους μικρότερα από τους συνήθεις 

κινδύνους (τροχαία, καρκίνος, κλπ) 



ΤεχνοΜετρική ΘΗΣ Χάλκης : Έκθεση 1915 

 

 - 12 - Ιανουάριος  2020 

 

• τον καθορισμό και πιθανολογική εκτίμηση μέτρων προστασίας για την διατήρηση του 

κινδύνου σε αποδεκτά επίπεδα. 

Εδώ στην Ευρώπη η προσπάθεια άρχισε από τους ίδιους τους διαχειριστές συστημάτων 

μεταφοράς φυσικού αερίου, με την συγκρότηση ομάδας εργασίας (EGIG) για την διαμόρφωση 

αναλυτικών βάσεων δεδομένων για τα συμβάντα διαρροής φυσικού αερίου από αγωγούς 

υψηλής πίεσης στην Ευρώπη [1]. 

Παράλληλα αναπτύχθηκαν πρωτοποριακές και καινοτόμοι μέθοδοι αποτιμήσεως τους 

συναφούς κινδύνου ιδίως από το Βρετανικό Ινστιτούτο μηχανικών και διαχειριστών αερίων 

[2]. Προσφάτως εξεδόθη ο Ρουμάνικος κανονισμός για την εκτίμηση ασφαλείας και κινδύνων 

στους αγωγούς μεταφοράς φυσικού αερίου [3], ο οποίος παρέχει αναλυτικές οδηγίες 

υπολογισμού και ακολουθείται εν πολλοίς στην παρούσα μελέτη. 

Επομένως η μελέτη ασφαλείας συντάσσεται με βάση τις Ευρωπαϊκές προσεγγίσεις για την 

εκτίμηση κινδύνου όπως επίσης και με τις απαιτήσεις του εθνικού Κανονισμού.  

1. EGIG, Gas pipeline incidents, 8th Report of the European Gas Pipeline Incident Data 

Group, Doc. Number EGIG 11.R.0402 (Version 2), December 2011, 

http://www.egig.eu/uploads/bestanden/96652994-c9af-4612-8467-

9bc6c2ed3fb3INSTITUTION OF GAS ENGINEERS AND MANAGERS, 

IGEM/TSP/12/156, IGEM/TD/2 Edition 2 Communication XXXX, Assessing the risks 

from high pressure natural gas pipelines, 2012, 

http://www.igem.org.uk/media/220015/igem-td-

2%20draft%20for%20comment%20(igem-tsp-12-156).pdf 

3. Τεχνικός Κανονισμός Ρουμανίας για την μεταφορά φυσικού αερίου, «TECHNICAL 

STANDARDS FOR THE DESIGN AND IMPLEMENTATION OF PIPES FOR THE 

TRANSPORTATION OF NATURAL GAS», Notification: 2013/0497/RO, όπως 

δημοσιεύεται σήμερα προς δημόσιο έλεγχο βάσεις της οδηγίας 98/34/ΕΕ, στην 

ακόλουθη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 

http://ec.europa.eu/enterprise/tris/pisa/app/search/index.cfm?fuseaction=getdraft&inu

m=1947147 

3.3 Ανάλυση κινδύνων 

3.3.1 Εκτίμηση κινδύνου και αποστάσεων ασφαλείας 

Η εκτίμηση κινδύνου περιλαμβάνει τα εξής βήματα: 

α) Τον εντοπισμό του κινδύνου, το οποίο περιλαμβάνει:  

• τον καθορισμό των πηγών κινδύνου,  

• την αξιολόγηση της πιθανότητας ανεπιθύμητων συμβάντων, 

• την διατύπωση υποθέσεων για την υλοποίηση συνθηκών εμφάνισης των 

ανεπιθύμητων συμβάντων  

• την εκτίμηση των πιθανών συνεπειών αυτών των γεγονότων  

http://www.egig.eu/uploads/bestanden/96652994-c9af-4612-8467-9bc6c2ed3fb3
http://www.egig.eu/uploads/bestanden/96652994-c9af-4612-8467-9bc6c2ed3fb3
http://www.igem.org.uk/media/220015/igem-td-2%20draft%20for%20comment%20(igem-tsp-12-156).pdf
http://www.igem.org.uk/media/220015/igem-td-2%20draft%20for%20comment%20(igem-tsp-12-156).pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/tris/pisa/app/search/index.cfm?fuseaction=getdraft&inum=1947147
http://ec.europa.eu/enterprise/tris/pisa/app/search/index.cfm?fuseaction=getdraft&inum=1947147
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β) Την ανάλυση του κινδύνου, η οποία αναφέρεται στην κατανόηση των κινδύνων κατά την 

έννοια του προσδιορισμού της πιθανότητας αυτών κατά ένα ορισμένο βαθμό εμπιστοσύνης 

και μπορεί να είναι ποιοτική  ημι -ποσοτική ή ένας συνδυασμός αυτών των επιλογών. 

γ) Την εκτίμηση του κινδύνου, η οποία συνίσταται στην ερμηνεία του επιπέδου κινδύνου 

όσον αφορά προκαθορισμένα κριτήρια, και η υπαγωγή της στην κατηγορία του αποδεκτού 

κινδύνου (που απαιτεί μόνο μια ένδειξη των πιθανών μέτρων για τη διατήρηση του 

εκτιμώμενου κινδύνου) ή μη αποδεκτή κατηγορία κινδύνου (η οποία απαιτεί την ανάληψη 

δράσης αποτελεσματικής και αποδοτικής για την ελαχιστοποίηση / μετριασμό των κινδύνων 

αυτών). 

3.3.2 Αξιολόγηση και αντιμετώπιση των κινδύνων 

Η αξιολόγηση των κινδύνων που ακολουθείται από μια διαδικασία αντιμετώπισης του 

κινδύνου, συνίσταται στον προσδιορισμό των τρόπων και μέσων για τη μείωση ή τη διατήρηση 

του κινδύνου σε ένα αποδεκτό επίπεδο. Η διαδικασία μπορεί να σχεδιαστεί με ένα κυκλικό 

τρόπο, αναλαμβάνοντας: 

• την αξιολόγηση ενός εκτιμώμενου υπολειπομένου κινδύνου ο οποίος παραμένει μετά 

από τα μέτρα αντιμετώπισης του αρχικού κινδύνου,  

• τον χαρακτηρισμό του υπολειπόμενου κινδύνου ως αποδεκτό ή μη αποδεκτό και, στη 

βάση αυτή,  

• την λήψη αποφάσεων σχετικά με τη θεραπεία ή παρακολούθηση των κινδύνων για τη 

διατήρηση των κινδύνων που έχουν προκύψει από το προηγούμενο στάδιο της 

επεξεργασίας. Οι επιλογές θεραπείας κινδύνου περιλαμβάνουν: 

α)  την αποφυγή έναρξης ή της συνεχίσεως δραστηριοτήτων ή ενεργειών που θα 

μπορούσαν να οδηγήσουν σε αύξηση του κινδύνου  

β )  την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχονται για την διατήρηση του κινδύνου 

σε ένα αποδεκτό επίπεδο 

γ )  τα μέτρα εφαρμογής που αλλοιώνουν την πιθανότητα εμφάνισής του 

δ)  την εφαρμογή των μέτρων που τροποποιούν ανεπιθύμητες συνέπειες των 

γεγονότων  

ε)  κατανομή των κινδύνων σε έναν ή περισσότερους φορείς. 

3.3.3 Εκτιμήσεις επικινδυνότητας 

Σε περιπτώσεις αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου, η διαδικασία της αξιολόγησης των 

κινδύνων βασίζεται στις ακόλουθες εκτιμήσεις της επικινδυνότητας του μεταφερόμενου 

φυσικού αερίου: 

α)  το φυσικό αέριο ανήκει στην κατηγορία των ουσιών με υψηλή ευφλεκτότητας ( F + )  

β)  το φυσικό αέριο δύναται  να θεωρηθεί ότι είναι μη τοξική ουσία, η οποία ενδεχομένως 

δύναται να προκαλέσει  ασφυξία. 

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την ταξινόμηση, τη συσκευασία και την 

επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών, ο κίνδυνος του αερίου μείγματος χαρακτηρίζεται από 
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τις ενδείξεις της ταξινόμησης και επισήμανσης, και συνοδεύεται από φράσεις ασφαλούς 

χρήσης οι οποίες συνοψίζονται στο σχήμα που ακολουθεί: 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Ταξινόμηση κινδύνων 

3.4.1 Βασική υπόθεση επικινδυνότητας  

Ο βασικός κίνδυνος που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση του κινδύνου που 

σχετίζεται με την πλήρη ή μερική εκμετάλλευση των αγωγών φυσικού αερίου αντιστοιχεί στην 

ακόλουθη σειρά γεγονότων: 

α) σωλήνες από χάλυβα ή εγκατεστημένα στοιχεία και εξαρτήματα αστοχούν και ο αγωγός 

χάνει την στεγανότητα του και προκαλεί διαφυγή ενός μέρους του μεταφερόμενου αερίου, 

β) η διαρροή αερίου λόγω αστοχίας εξαρτημάτων του αγωγού δεν ανιχνεύεται και ούτε 

σταματά σχετικά γρήγορα, και επομένως προκαλεί σημαντική συσσώρευση αερίου σε μία 

περιοχή  η οποία υπερβαίνει το κάτω όριο αναφλεξιμότητας, 

γ) στην περιοχή συσσώρευσης του διαρρεύσαντος φυσικού αερίου υπάρχει πηγή ανάφλεξης ή 

άλλο στοιχείο που μπορεί να φέρει την θερμοκρασία του μίγματος αερίων σε θερμοκρασία 

άνω του σημείου αυτανάφλεξης. 

3.4.2 Κατηγορίες αστοχίας 

Οι αιτίες αστοχίας ενός αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου δύνανται να ταξινομηθούν στις 

παρακάτω κλάσεις και κατηγορίες: 

Κλάση  Α   

Ελαττώματα που προκαλούνται από παράγοντες συναρτήσει του χρόνου όπως:  

1. ελαττώματα που προκαλούνται από εξωτερική διάβρωση τοιχώματος,  

2. ελαττώματα που προκαλούνται από εσωτερική διάβρωση τοιχώματος,  

3. ελαττώματα που προκαλούνται από τη διάβρωση υπό τάση.  

Κλάση Β   

Ελαττώματα που προκαλούνται από κατασκευαστικούς παράγοντες:  

1. ελαττώματα παραγωγής (στον χαλύβδινο σωλήνα χάλυβα, στις συγκολλήσεις των  

σωλήνων, κλπ.) 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!  

ΑΕΡΙΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΥΦΛΕΚΤΟ! 

ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΦΛΕΓΕΙ ΑΚΑΡΙΑΙΑ Η ΝΑ ΕΚΡΑΓΕΙ 

Διατηρείτε μακριά πηγές θερμότητας, σπινθήρες, φλόγες και 
κάθε άλλη εστία ανάφλεξης 
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2. κατασκευαστικά ελαττώματα (των συγκολλημένων αρμών αγωγών σωληνώσεων 

καμπύλες σωλήνων από το πεδίο κλπ.)  

3. ελαττώματα που βρίσκονται στα εξαρτήματα σωληνώσεων (φλάντζες, εξαρτήματα, 

βαλβίδες κλπ.). 

 

Κλάση Γ  

Ελαττώματα που προκαλούνται από παράγοντες εκτός του χρόνου:  

1.    ελαττώματα που προκλήθηκαν από την παρέμβαση τρίτου μέρους  

      2.    ελαττώματα που προκλήθηκαν από εσφαλμένη λειτουργία του συστήματος  

      3.    ελαττώματα που προκαλούνται από ακραίες κλιματικές συνθήκες ή από κινήσεις του    

εδάφους (χαμηλή θερμοκρασία και παγετός, τις κατολισθήσεις, σεισμούς και ούτω 

καθεξής). 

3.4.3 Διατομή ανοίγματος διαρροής 

Σύμφωνα με τον Ρουμάνικο Κανονισμό, οι αστοχίες στον αγωγό μεταφοράς δύνανται να 

ταξινομηθούν ανάλογα με το μέγεθος και / ή την διατομή του ανοίγματος Asg  μέσω του 

οποίου συμβαίνει η διαρροή του αερίου ή της ισοδυνάμου διαμέτρου οπής του ανοίγματος dOE: 

α)  αστοχίες μικρής κλίμακας διαρρήξεως με συνήθη διάμετρο doe < 20 mm, που είναι:  

• σε τοπικές ατέλειες τύπου "ελλείψεως υλικού" (παραγόμενες από τη διάβρωση ή 

διαδικασίες διάβρωσης)   

• τύπου ρηγματώσεως (που προκαλούνται από τυχαία κάμψη λόγω  π.χ., σεισμών ή 

κατολισθήσεων)   

• τύπου οδοντικής διατρήσεως (που παράγεται , π.χ., από παρέμβαση τρίτου μέρους) 

β )  αστοχίες μετρίας κλίμακας, με 20 mm  doe < De που παράγονται από την περιορισμένη 

τοπική διάρρηξη σωλήνα σε αξονική κατεύθυνση 

γ)  αστοχίες μεγάλης κλίμακας μετά από πλήρη θραύση του σωλήνα, με doe  De, οι οποίες 

προκαλούνται από ένα συνδυασμό των αιτιών όπως μεγάλες επιφάνειες των σωληνώσεων 

με τις τοπικές ατέλειες τύπου "ελλείψεως υλικού", εσφαλμένη λειτουργία ή την 

κατάχρηση του αγωγού, τυχαία δράση των μηχανικών φορτίων (κατολισθήσεις, σεισμοί, 

κλπ.), επέκταση υφιστάμενου ελαττώματος τύπου ρωγμής σε σωλήνες ή σε ενώσεις 

συγκολλημένων σωλήνων (λόγω έλλειψης της σκληρότητας των συγκολλημένων αρμών 

ή σωλήνων ή λόγω φαινομένων κοπώσεως που δημιουργούνται από διακύμανση πίεση 

λειτουργίας, κλπ.). 

3.4.4 Ταξινόμηση συμβάντων, διεργασιών και τεχνικού κινδύνου 

Ο τεχνικός κίνδυνος συνδεόμενος με την λειτουργία αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου 

αναλύεται με την εκτίμηση της πιθανότητας αστοχίας του αγωγού, με την έκταση και τις 

συνέπειες αυτής της αστοχίας με χρήση σχετικών διαγραμμάτων  
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Οι διεργασίες οι οποίες προκαλούν ανάφλεξη των συσσωρεύσεων του διαρρέοντος αερίου από 

ένα αγωγό που έχει αστοχήσει, θα προσομοιώνονται λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλες τις επιδράσεις 

που μπορεί να έχουν τυχόν εκρήξεις συνοδευόμενες από πυρκαγιά: 

α)  η καταστροφική επίδραση της απελευθέρωσης της θερμότητας (θερμική επίδραση) λόγω 

της ανάφλεξης του εκλυόμενου φυσικού αερίου, 

β)  την καταστροφική επίδραση του κρουστικού κύματος πίεσης το οποίο παράγεται από 

την απότομη εκτόνωση της πίεσης του αερίου στην ατμοσφαιρική πίεση, 

γ)  την καταστροφική επίδραση της εκτίναξης και εκτόξευσης στερεών τεμαχίων ως 

συνέπεια του κρουστικού κύματος εκτονώσεως του (β) ανωτέρω, τα οποία δύναται να 

περιλαμβάνουν ρινίσματα διαβρωμένου σιδήρου του αγωγού, πέτρες και χώματα της 

επιχώσεως του αγωγού, η οποία αναμένεται να εξωθηθεί πλήρως από την ανάπτυξη και 

προώθηση του κρουστικού κύματος πίεσης.  

Οι θερμικές επιδράσεις μίας έκρηξης που ακολουθείται από πυρκαγιά δύναται να εκτιμηθούν 

με χρήση ενός επαρκούς μαθηματικού τύπου, ο απλούστερος εκ των οποίων είναι εκείνος της 

σημειακής πηγής θερμικής ακτινοβολίας, ο οποίος δίδεται με τον τύπο 3.1 που ακολουθεί.  .  

Για την αξιολόγηση της εκπεμπόμενης θερμικής ακτινοβολίας από την εκδήλωση πυρκαγιάς 

μπορεί να εφαρμοστεί οποιοδήποτε κατάλληλο μοντέλο, το απλούστερο εκ των οποίων είναι 

το μοντέλο σημειακής πηγής θερμικής ακτινοβολίας (μονό) για σύστημα υπολογισμού που 

δείχνεται στο Σχήμα 3.1. 

Θα πρέπει να γίνει χρήση κατάλληλων τύπων για τον καθορισμό της έντασης της έκθεσης 

για κάθε αντικείμενο που τοποθετείται σε απόσταση r από το μέρος όπου υπήρχε μια 

εκρηκτική εκδήλωση πυρκαγιάς. Λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις των διαφορετικών 

επιπέδων έκθεσης σε διάφορους τύπους στόχων qps (άνθρωποι, ζώα, κτίρια, υπόστεγα, δέντρα, 

χαμηλή βλάστηση κλπ.) στην περιοχή όπου μια έκρηξη με τη φωτιά ορίζει την έκταση της 

επιρροής της έκρηξης, καθορίζεται η ελάχιστη τιμή της ακτίνας r για τους στόχους της 

έντασης της έκθεσης που είναι αποδεκτή (χωρίς καταστρεπτικές επιδράσεις ή απαράδεκτη 

υποβάθμιση). 

Εάν προδιαγράφεται ένα ποσό επιτρεπόμενης έντασης έκθεσης qps, αυτό μπορεί να 

προσδιορίσει το μέγεθος της ζώνης επιρροής ακτίνας r μίας έκρηξης με πυρκαγιά, αλλά οι 

υπολογισμοί αυτοί απαιτούν γνώση των τιμών των δύο σημαντικών ποσοτήτων: της πίεσης 

του αερίου p του αγωγού όπου σημειώθηκε η έκρηξη και το άνοιγμα της διατομής Asg, Η 

εκτίμηση Asg για διάφορα σενάρια αστοχίας ενός αγωγού φυσικού αερίου είναι δύσκολη και 

αυτή η προσέγγιση συνιστάται στις αναλύσεις που πραγματοποιούνται μετά το ατύχημα (όταν 

είναι γνωστός ο τύπος αποτυχίας και το μέγεθος Asg). 

3.5 Υπολογισμός αποστάσεων ασφαλείας 

3.5.1 Αποστάσεις ασφαλείας βάσει θερμικής ακτινοβολίας 

Η ανάλυση κινδύνου διενεργείται για τον προσδιορισμό των αποστάσεων ασφαλείας. Για τον 

καθορισμό της ακτίνας επιρροής rie μίας έκρηξης με πυρκαγιά συνιστάται να εφαρμόζεται o 

παρακάτω τύπος για να καθορίζεται η ασφαλής απόσταση Lsg: 

  (3.1)  

psa

esgie
q

p
DLr 3933,0==
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από την οποία προκύπτει το rie ή Lsg σε m, αν δίδεται το De σε mm, η πίεση αερίου p σε MPa 

και θερμική ένταση qpsa σε kW/m2, η οποία αντιστοιχεί στην επιτρεπόμενη ένταση έκθεσης 

αντικειμένων σε θερμική ακτινοβολία μετά την έκρηξη με την πυρκαγιά.   

 

 

Σχήμα 3.1: Σχηματική παράσταση επιπτώσεων αστοχίας αγωγού από κρουστικό κύμα και 

θερμική ακτινοβολία 
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Ο τύπος αυτός είναι ο απλούστερος δυνατός και αντιστοιχεί σε σημειακή πηγή θερμότητας 

η οποία εκπέμπει ημισφαιρικά στον χώρο και προς πάσα κατεύθυνση. Ο απλός αυτός τύπος 

είναι λίαν διαδεδομένος στην βιβλιογραφία και χρησιμοποιείται ευρέως αντί πλέον 

πολύπλοκων τύπων οι οποίοι λαμβάνουν υπ’ όψιν και την ένταση και την κατεύθυνση του 

ανέμου, χωρίς όμως να προσφέρουν σημαντική βελτίωση της ακρίβειας έναντι του 

απλουστευτικού τύπου.  

Ο τύπος 3.1 αντιστοιχεί στο ακόλουθο σενάριο αξιολόγησης (κάλυψης) του κινδύνου: 

α) η αστοχία του αγωγού οδηγεί σε πλήρη θραύση του συνόλου της διατομής του σωλήνα (η 

επιφάνεια του ανοίγματος μέσω του οποίου διαρρέει το αέριο Asg αντιστοιχεί σε ισοδύναμη 

διάμετρο στομίου doe  De) 

β) τα διαφυγόντα αέρια αναφλέγονται μέσα σε 60 δευτερόλεπτα μετά την αστοχία του αγωγού 

γ) είναι γνωστό το qpsa δηλαδή το επιτρεπόμενο επίπεδο έντασης  της έκθεσης των στόχων. 

Με βάση την εξίσωση 3.1 κατασκευάζεται η ένταση της θερμικής ακτινοβολίας ως συνάρτηση 

της αποστάσεως από το σημείο ανάφλεξης. Τα αποτελέσματα αφορούν διάμετρο αγωγού 14’’ 

και δίδονται στο Πίνακα  3.1. 

Πίνακας 3.1 : Ακτίνα  ασφαλείας ανά στάθμη θερμικής ακτινοβολίας (σε m)  

Πίεση αγωγού Θερμική ένταση στην απόσταση ελέγχου  qpsa (kW/m2) 

3 6 15 37,5 

90 αερίου bar 98.9 69.9 41.5 28.0 

60 αερίου bar 121.1 85.6 50.9 34.3 

 

Τα στοιχεία του Πίνακα 3.1 δίδονται γραφικώς στο Σχήμα 3.2. 

 

Σχήμα 3.2 :  Θερμική ακτινοβολία και αντίστοιχες αποστάσεις ασφαλείας για διάμετρο 

αγωγού 762 mm (30’’).  
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Στο σχήμα αυτό δίδεται η απόσταση ασφαλείας από την εστία της πυρκαγιάς για κάθε επίπεδο 

έντασης της θερμικής ακτινοβολίας. Ειδικότερα εκτιμώνται οι αποστάσεις στις οποίες η 

ένταση της ροής θερμότητας φθάνει στα 3, 6, 15 και 37,5 kW/m2 αντίστοιχα. Το πρώτο επίπεδο 

των 3 kW/m2 είναι ανεκτό για το κοινό υπό την προστασία ρουχισμού για ένα περιορισμένο 

χρονικό διάστημα ενώ σε γυμνό δέρμα είναι δυνατόν να προκαλέσει εγκαύματα 2ου βαθμού σε 

διάστημα 92 δευτερολέπτων.  Το επίπεδο των 37,5 kW/m2 είναι δυνατόν να προκαλέσει το 

επικαλούμενο «ντόμινο» σε γειτονικές εγκαταστάσεις, δηλαδή να προκαλέσει ανάφλεξη 

δεξαμενών καυσίμων ή άλλων εύφλεκτων υλικών. Οι ενδιάμεσες στάθμες των 6 kW/m2 και 

15 kW/m2 αφορούν το προσωπικό πυροπροστασίας το οποίο θα κληθεί να αντιμετωπίσει τις 

συνέπειες της πυρκαγιάς με κατάλληλη προστατευτική στολή. 

Τέλος στο Σχήμα 3.3 απεικονίζονται τα αποτελέσματα του Πίνακα 3.1 σε μία περιοχή 

διελεύσεως του αγωγού φυσικού αερίου πλησίον της πόλεως της Αμφιτρίτης. Παρατηρείται 

ότι έξω από τον πράσινο κύκλο, η ένταση θερμικής ακτινοβολίας είναι αρκούντος χαμηλή 

ώστε να μην αποτελεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. 

Βάσει των ανωτέρω στατιστικών στοιχείων αλλά και των κύκλων θερμικής ακτινοβολίας του 

Σχήματος 3.3 δύναται να διατυπωθούν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

α)  Πέραν του πράσινου κύκλου, δεν αναμένονται επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία 

β)  Μεταξύ του πρασίνου  και του ιώδους κύκλου κινούνται οι πυροσβέστες με τις 

συνήθεις στολές κατασβέσεως. Οι ευρισκόμενοι άνθρωποι στον κυκλικό αυτό τομέα, 

θα πρέπει να απομακρυνθούν είτε πέραν του κυανού κύκλου, ή να αναζητήσουν 

καταφύγιο εντός κάποιου κτιρίου της περιοχής.  

γ)  Μεταξύ του ιώδους και πορτοκαλί κύκλου, κινούνται μόνο πυροσβέστες με πυρίμαχες 

στολές προστασίας. Τυχόν άνθρωποι που θα ευρεθούν σε αυτό τον κυκλικό τομέα θα 

πρέπει τάχιστα να κατευθυνθούν προς το εγγύτερο κτιριακό καταφύγιο.  

δ) Μεταξύ του πορτοκαλί και του ερυθρού κύκλου, τυχόν άνθρωποι που θα ευρεθούν 

εκεί, θα πρέπει να κινηθούν εντός 25 δευτερολέπτων προς κάποιο κτιριακό καταφύγιο 

προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τις πιθανότητες θνησιμότητας.  

Επειδή η πιθανότητα θνησιμότητας είναι συνάρτηση όχι μόνο του επιπέδου θερμικής 

ακτινοβολίας αλλά και του χρόνου έκθεσης σε αυτήν, στην επόμενη παράγραφο αναπτύσσεται 

η σχετική θεωρία.  

Εν προκειμένω διαπιστώνεται ότι βάσει των επιπέδων της θερμικής ακτινοβολίας η απολύτως 

ασφαλής απόσταση από τον αγωγό (διαμέτρου 14’’) είναι της τάξεως των 120m. Ο 

πορτοκαλί  κύκλος έχει ελάχιστες πιθανότητες θνησιμότητας, με την προϋπόθεση ότι 

ευρισκόμενοι εντός του κύκλου αυτού τρέχοντας εκτός αυτού, συναντούν κτιριακά 

καταλύματα ώστε να προστατευτούν από την θερμική ακτινοβολία. 

3.6 Στατιστική ανάλυση συμβάντων σε αγωγούς φυσικού αερίου 

3.6.1 Η στατιστική βάση δεδομένων της EGIG 
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Η χρήση των αγωγών μεταφοράς μεγάλων ποσοτήτων φυσικού αερίου προς την βιομηχανία 

και τον εμπορικό και οικιακό τομέα αποτελεί ένα πολύ αξιόπιστο τρόπο μεταφοράς ενέργειας. 

Το 1982, έξι Ευρωπαϊκοί διαχειριστές έλαβαν την πρωτοβουλία να συγκεντρώσουν στοιχεία 

για τις ακούσιες διαρροές αερίου στα συστήματα των αγωγών τους. Η συνεργασία απέκτησε 

επίσημη μορφή με την ίδρυση της EGIG (European Gas pipeline Incident data Group –Ομάδα 

στοιχείων συμβάντων Ευρωπαϊκών αγωγών αερίου).  
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Σχήμα 3.3 :  Επίπεδα θερμικής ακτινοβολίας για καταστροφική διαρροή με πίεση αγωγού 90 

bar και διάμετρο 14’’. Πράσινος  κύκλος: 3 kW/m2, ιωδί κύκλος: 6 kW/m2, πορτοκαλόχρους 

κύκλος: 15  kW/m2, ερυθρός κύκλος: 37,5 kW/m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο στόχος της πρωτοβουλίας ήταν η παροχή μίας ευρείας βάσης για τον υπολογισμό των 

επιδόσεων ασφαλείας των συστημάτων αγωγών στην Ευρώπη, παρέχοντας έτσι μία αξιόπιστη 

εικόνα των συχνοτήτων και των πιθανοτήτων συμβάντων. Σήμερα στην ομάδα EGIG 

συνεργάζονται δεκαπέντε διαχειριστές μεγάλων συστημάτων μεταφοράς αερίου της Ευρώπης 

έχοντας δημιουργήσει μία εκτενή βάση δεδομένων για στοιχεία συμβάντων στους αγωγούς 

από το 1970. Οι εταιρείες που συμμετέχουν προέρχονται από την Ιρλανδία, Δανία, Ισπανία, 

Βέλγιο, Φιλανδία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Τσεχία, Ολλανδία, Αυστρία, Γερμανία, 

Πορτογαλία, Ιταλία, Σουηδία και Ελβετία. 

Τον Δεκέμβριο του 2011 η ομάδα δημοσίευσε μία λίαν εμπεριστατωμένη έκθεση των 

στοιχείων της βάσης δεδομένων τα βασικότερα στοιχεία της οποίας παρουσιάζονται στην 

συνέχεια.  Τα βασικότερα στοιχεία και συμπεράσματα αυτής της μελέτης αυτής έχουν ως εξής: 

• Η EGIG διατηρεί και επεκτείνει βάση δεδομένων συμβάντων για τους Ευρωπαϊκούς 

αγωγούς φυσικού αερίου. Εταιρείες μεταφοράς φυσικού αερίου από δεκαπέντε 

Ευρωπαϊκές χώρες συγκεντρώνουν δεδομένα συμβάντων σε πλέον των 135.000 χλμ 
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αγωγών κάθε χρόνο. Η συνολική έκθεση, η οποία εκφράζει το μήκος αγωγού και την 

περίοδο λειτουργία τους είναι 3,55 εκατ. χλμ.ανά έτος.   

• Η στατιστική των συλλεγόμενων συμβάντων της βάσης δεδομένων δίδει αξιόπιστα 

στοιχεία συχνότητας αστοχιών. Η συνολική συχνότητα αστοχίας είναι 0,35 συμβάντα 

ανά έτος και ανά 1.000 χλμ κατά την περίοδο 1970 έως 2010. 

• Η μέση συχνότητα κινητού μέσου πενταετίας κατά το 2010, η οποία παριστάνει την 

μέση συχνότητα συμβάντων κατά την τελευταία πενταετία ισούται με 0,16 ανά χλμ και 

ανά έτος. 

• Η μέση συνολική συχνότητα αστοχίας κινητού μέσου πενταετίας μειώνεται 

συστηματικά καθ’ όλη την περίοδο ελέγχου, αν και τείνει να ισορροπεί κατά τα 

τελευταία έτη. 

• Η μεγάλη συνεισφορά των εξωτερικών παρεμβάσεων στο συνολικό ποσοστό αστοχίας 

αποτελεί θέμα μεγάλης σημασίας για τους διαχειριστές και τις αρμόδιες αρχές των 

αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου. 

• Τα συμβάντα με αιτία τις εξωτερικές παρεμβάσεις  χαρακτηρίζονται από εν δυνάμει 

σοβαρές συνέπειες. 

• Τα συμβάντα από εξωτερικές παρεμβάσεις έχουν μειωθεί με τον καιρό έτσι ώστε να 

είναι σήμερα αριθμητικά της ιδίας τάξεως μεγέθους με τα συμβάντα λόγω διαβρώσεως 

και κατασκευαστικών ελαττωμάτων ή ελαττωμάτων υλικού. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται περιληπτικά μερικά τπικά ευρήματα της βάσης αυτής, βάσει των 

οποίων είναι δυνατόν να εξαχθούν αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία για την συχνότητα και την 

επικινδυνότητα των συμβάντων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

Σχήμα 3.4: Ολικό μήκος ανά κλάση διαμέτρου 
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Σχήμα 3.5: Ολικό μήκος ανά τύπο επικάλυψης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.6: Ολικό μήκος ανά πάχος τοιχώματος (wt) 
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Σχήμα 3.7 : Συχνότητα κυρίων αστοχιών ανά αιτία (κινητός μέσος όρος τελευταίας πενταετίας) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2 Αποστάσεις ασφαλείας βάσει θερμικής δόσεως 

3.6.2.1 Η θερμική δόση 

Όπως αναφέρεται ανωτέρω, οι θερμικές επιδράσεις των εκρήξεων συνοδευόμενων από 

πυρκαγιά εξαρτώνται επίσης και από το χρόνο έκθεσης e στην θερμική ακτινοβολία. Το 

γινόμενο του χρόνου έκθεσης επί την θερμική ένταση δηλαδή (qpsa .e) καθορίζει την θερμική 

δόση Sto, βάσει της οποίας αξιολογείται η επίδραση της θερμικής ακτινοβολίας στην 

ανθρώπινη υγεία και τη ζωή.  

Η θερμική δόση Sto ορίζεται ως εξής : 

   (3.2) 

Στην εξίσωση (3.2), εισάγοντας qpsa σε kW/m2 και e σε s λαμβάνεται η δόση σε μονάδες 

θερμικής δόσης, συμβολίζεται ΜΘΔ (σε kJ/m2). 

Η εκτίμηση του χρόνου έκθεσης δύναται να τυποποιηθεί βάσει των προτάσεων του 

Βρετανικού Ινστιτούτου Μηχανικών Αερίου. Συγκεκριμένα γίνεται η υπόθεση ότι ένα τυπικό 

πρόσωπο απομακρύνεται από το μέτωπο της πυρκαγιάς με ταχύτητα 2,5 m/s και ότι θα 

εντοπίσει κάποιο καταφύγιο σε απόσταση 75 m σε μία ζώνη τύπου 1 ή 2 ή σε απόσταση 50 

μέτρων σε μία ζώνη κατηγορίας 3, με το δεδομένο ότι η αθροιστική δόση θερμότητας δεν 

υπερβαίνει τις 1.000 ΜΘΔ. Εάν η δόση υπερβεί αυτό το ποσό τότε εκλαμβάνεται ότι το 

πρόσωπο έχει λάβει επικίνδυνη δόση. Βάσει της υποθέσεως αυτής θεωρείται ότι ο χρόνος 

έκθεσης ενός ατόμου στην θερμική ακτινοβολία ανέρχεται στα 25s.  
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β) για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της θερμικής ακτινοβολίας σε κτίρια κατοικιών και 

διάφορους στόχους στην περιοχή του αγωγού: 

   ( 3.3 ) 

όπου qli  είναι η ένταση του ορίου έκθεσης για το οποίο δεν θα συμβεί ανάφλεξη (σε kW/m2)  

και το η είναι ένας εκθέτης που προσδιορίζεται πειραματικά. 

3.6.2.2 Αξιολόγηση ατομικού κινδύνου 

 Κατά την ανάλυση κινδύνου χρησιμοποιούνται πρωτίστως κριτήρια με βάση το θερμικό 

φορτίο/δόση. Οι επιδράσεις από το κρουστικό κύμα πίεσης που δημιουργείται από την αστοχία 

του αγωγού και των χτυπημάτων από στερεά θραύσματα του διαρραγέντος αγωγού ως και 

χωμάτων από τον σχηματιζόμενο κρατήρα λαμβάνονται υπ’ όψιν μόνο σε ειδικές περιπτώσεις.  

Η αξιολόγηση των κινδύνων για τον προσδιορισμό των αποστάσεων ασφαλείας Lsc συνήθως 

βασίζονται σε μία μέθοδο δομήσεως της κατανομής του ατομικού κινδύνου θνησιμότητας pri 

= f(ydc), όπου ο ατομικός κίνδυνος pri ορίζεται από την πιθανότητα ότι ένα ατύχημα που οφείλεται 

σε μια αστοχία αγωγού, θα έχει επιδράσεις σε ένα πρόσωπο ευρισκόμενο στην περιοχή του 

αγωγού, σε μία απόσταση ydc η οποία μετράται σε μία κατεύθυνση κάθετη προς τον διαμήκη 

άξονα του αγωγού. 

Η χωρική κατανομή του ατομικού κινδύνου pri δομείται λαμβάνοντας υπ’ όψιν την πιθανότητα 

να συμβεί ένα τέτοιο ατύχημα  η οποία περιλαμβάνει την εξής αλληλουχία συμβάντων: 

• αστοχία του αγωγού ακολουθούμενη από πυρκαγιά καθώς επίσης και  

• τις επιδράσεις αυτού του είδους αστοχίας στην ανθρώπινη υγεία.  

Τα στοιχεία για την κατασκευή μίας τέτοιας κατανομής κινδύνου PRI είναι: 

α)  τα δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του αγωγού: εξωτερική διάμετρος και η πίεση 

(σχετική) λειτουργίας του αγωγού, 

β)  η διάρκεια της ανθρώπινης έκθεσης σε θερμική ακτινοβολία λόγω τεχνικού ατυχήματος 

το οποίο περιλαμβάνει έκρηξη ακολουθούμενη από τη φωτιά, 

γ)  το επιτρεπόμενο φορτίο/δόση Stoa , το οποίο θεωρείται ότι έχει αμελητέες επιπτώσεις στον 

άνθρωπο, 

δ)  την συσχέτιση pel = g (Sto) μεταξύ της πιθανότητας να συμβούν θανατηφόρες επιδράσεις 

pei και το φορτίο / θερμική δόση Sto, 

ε)  τη συχνότητα των συμβάντων αστοχίας fcc του αγωγού συστήματος (ή σε σωληνώσεις με 

παρόμοια κατασκευαστικά ή λειτουργικά χαρακτηριστικά) και την πιθανότητα pci να 

συμβούν ειδικού τύπου ατυχήματα με μεγάλη διατομή διαρρήξεως του αγωγού και 

ανάφλεξη του εκλυόμενου αερίου. Για αγωγούς μεταφοράς φυσικού αερίου μπορεί να 

θεωρηθεί ότι  fcc = 7,7 .10-4 αστοχίες/ (km.έτος) ενώ οι τιμές για την πιθανότητα pci 

δύναται να ληφθούν από τις πιθανότητες του Σχήματος 3.7.  
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3.7 Απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας 

3.7.1 Γενικά 

Οι μέθοδοι με τις οποίες ο τιθέμενος κίνδυνος από αγωγό φυσικού αερίου μειώνεται και 

διατηρείται σε αποδεκτά επίπεδα δύναται να ομαδοποιηθούν σε δύο κατηγορίες: 

α. Φυσικές μέθοδοι 

α.1   Μέθοδος επιλογής διαστάσεων του αγωγού οι οποίες επηρεάζουν την αντοχή του χάλυβα 

και το πάχος του τοιχώματος, το οποίο με την σειρά του συμμετέχει στην στατιστική 

συμβάντων αγωγών φυσικού αερίου. 

α.2.  Μέθοδος επιλογής καταλλήλου πάχους αντιδιαβρωτικής επικάλυψης με το οποίο 

προστατεύονται τα τοιχώματα του αγωγού και έτσι διατηρείται το επίπεδο ασφαλείας σε 

υψηλά επίπεδα 

α.3. Μέθοδος επιλογής του βάθους κάλυψης του αγωγού, το οποίο επηρεάζει σημαντικά την 

πιθανότητα αστοχίας κατά την λειτουργία του αγωγού, λόγω εξωτερικών παρεμβάσεων 

τρίτων. 

α.4. Μέθοδος εφαρμογής προστατευτικών στοιχείων (οπλισμένο σκυρόδεμα, πολυαιθυλένιο 

ή χαλύβδινα φύλλα, κλπ) πάνω από τον αγωγό, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο προκλήσεως 

ζημίας στον αγωγό από εξωτερικές παρεμβάσεις καθώς επίσης και τις συνέπειες λόγω 

αστοχίας του αγωγού κατά την λειτουργία του. 

α.5. Μέθοδος με τεχνικές κρατήσεως ρωγμών ώστε να αυξηθεί η μηχανική αντοχή του 

αγωγού και να περιορίζουν την επέκταση εν δυνάμει φαινομένων αστοχίας καθώς και 

να μειώνουν τις συνέπειες τέτοιων συμβάντων. 

Διαδικαστικές μέθοδοι 

β.1.  Μέθοδος χρήσεως διαπιστευμένων διαδικασιών για την εκτέλεση των εργασιών 

εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως του αγωγού 

β.2.  Μέθοδος που περιλαμβάνει επιτήρηση του αγωγού για τον προσδιορισμό τυχόν διαρροές 

αερίου οι οποίες είναι δυνατόν να συμβούν κατά την λειτουργία 

β.3. Μέθοδος που περιλαμβάνει την σήμανση της οδεύσεως του αγωγού ώστε να διευκολύνει 

την επιτήρησή του και να αποφεύγεται η υποβάθμιση λόγω εξωτερικών παρεμβάσεων 

β.4. Μέθοδος περιοδικής τεχνικής επιθεωρήσεως του αγωγού δια μέσου επί τόπου 

επιθεωρήσεων με χρήση έξυπνων διατάξεων ξέστρου, με την εκτέλεση δοκιμών πίεσης 

ή στεγανότητας ή με απ’ ευθείας εξέταση (σε εξεταστικές οπές). 

3.7.2 Συμπέρασμα 

Εις το παρόν κεφάλαιο αναπτύσσονται αναλυτικά τα κριτήρια και η μεθοδολογία σχεδιασμού 

αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου τα οποία πρέπει να επαληθεύονται και εδώ με την 

κατάλληλη επιλογή σχεδιαστικών τεχνικών με τις οποίας ο κίνδυνος θνησιμότητας από 

αστοχία του αγωγού να περιορίζεται κάτω από ένα προς ένα εκατομμύριο. 

Δηλαδή το μέτρο ελαχιστοποίησης των συνεπειών από ατυχήματα διαρροής και αναφλέξεως 

του φυσικού αερίου είναι η αυστηρή τήρηση των υφιστάμενων Ελληνικών και Ευρωπαϊκών 

κανονισμών και προδιαγραφών.  
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4 ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

4.1 Γενικά 

Σε περίπτωση όπου διακοπεί η τροφοδοσία με φυσικό αέριο, ο αεριοστρόβιλος θα λειτουργεί 

είτε με ελαφρύ πετρέλαιο, είτε με αποθηκευμένο φυσικό αέριο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

Άδειας Παραγωγής του Σταθμού. Η λειτουργία αυτή θα γίνεται και σε περιπτώσεις μη 

προγραμματισμένης διακοπής παροχής του φυσικού αερίου. Σύμφωνα με την άδεια 

παραγωγής , το πετρέλαιο Νο.2 αποτελεί εφεδρικό καύσιμο σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης 

για 10 ημέρες λειτουργίας ετησίως κατά μέγιστο. 

Στην περίπτωση καλύψεως αυτής της απαιτήσεως της αδείας παραγωγής με αποθηκευμένο 

πετρέλαιο, αυτό θα μεταφέρεται στις εγκαταστάσεις του ΘΗΣ Χάλκης με φορτηγά και θα 

αποθηκεύεται σε δύο δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας 12.000+1000 m³ . 

Οι οριακές ποσότητες βάσει των οποίων μία εγκατάσταση υπάγεται στην «κατώτερη» ή την 

«ανώτερη» βαθμίδα λόγω πετρελαίου δίδονται στις στήλες 2 και 3 του Πίνακα στο Παράρτημα 

Ι της νέας ΚΥΑ 172058/11-2-2016 Seveso III. Οι ποσότητες αυτές ανέρχονται αντίστοιχα 

στους 2.500 τόνους και τους 25.000  τόνους (Μέρος 2ον του Πίνακα, παράγραφος 34). 

Από την άλλη πλευρά θεωρώντας ότι η μέγιστη ποσότητα παρουσίας πετρελαίου εις τις δύο 

δεξαμενές ανέρχεται στα 13.000 κυβικά μέτρα και πολλαπλασιάζοντας με την μέση πυκνότητα 

του ελαφρού πετρελαίου η οποία είναι κατά μέγιστο 0,85 kg/m3 τότε προκύπτει ότι η μέγιστη 

παρουσία πετρελαίου ανέρχεται στους 11.050 τόνους. Η ποσότητα αυτή είναι μεγαλύτερη των 

2.500 τόνων και επομένως ένεκα του πετρελαίου η Μονάδα Σ/Κ κατατάσσεται εις την 

κατώτερη βαθμίδα επικινδυνότητας. 

Συνεπώς ο ΘΗΣ Χάλκης θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας τα οποία 

προβλέπονται από την Οδηγία SEVESO III ώστε να περιοριστούν εις το ελάχιστο οι 

πιθανότητες για ένα ατύχημα μεγάλης εκτάσεως στις δεξαμενές πετρελαίου και πρωτίστως για 

μία εκδήλωση μίας καταστρεπτικής πυρκαγιάς στις δεξαμενές πετρελαίου 

Με βάση τα παραπάνω η αξιολόγηση της επιπτώσεως πυρκαγιάς στην δεξαμενή πετρελαίου 

αξιολογείται ως σημαντική και ένεκα τούτου ο ΘΗΣ Χάλκης κατατάσσεται εις τις 

εγκαταστάσεις κατωτέρας επικινδυνότητας κατηγορίας SEVESO εκτός και εάν τελικώς 

επιλεγεί η ετέρα λύση της αποθηκεύσεως φυσικού αερίου αντί για πετρελαίου. 

Στην παράγραφο 4.1.1 της ΜΠΕ αξιολογείται η Επίπτωση ΥΓΑ-2: Ατύχημα μεγάλης 

εκτάσεως στις δεξαμενές πετρελαίου ντήζελ χωρητικότητας 12.000 m3. 

4.2 Οι απαιτήσεις της Οδηγίας Seveso III  

Όπως  τεκμηριώνεται ανωτέρω ο ΘΗΣ Χάλκης ανήκει στις εγκαταστάσεις κατώτερης 

επικινδυνότητας της Οδηγίας Seveso III. Η νέα οδηγία Seveso III θεσπίστηκε τον Ιούλιο του 

2012 με τίτλο «Οδηγία 2012/18/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

4ης Ιουλίου 2012 για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με 

επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 

96/82/ΕΚ του Συμβουλίου.  

Με την νέα αυτή οδηγία αναθεωρήθηκε σημαντικά η παλαιότερη και καταργηθείσα πλέον 

Οδηγία Seveso II στις εξής κατευθύνσεις:  
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• Για την εφαρμογή του Κανονισμού 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη 

συσκευασία των ουσιών και των μιγμάτων (CLP), που αντικατέστησε τις Οδηγίες 

67/548/ΕΚ and 1999/45/ΕΚ (Οδηγίες για επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα). 

• Να ενδυναμώσει τη πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες που αφορούν την ασφάλεια των 

εγκαταστάσεων, τη δημόσια διαβούλευση για θέματα λήψης σχετικών αποφάσεων, τη 

πρόσβαση στη δικαιοσύνη και γενικότερα στη διαχείριση της ενημέρωσης. 

• Εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων για την επιθεώρηση των εγκαταστάσεων που 

υπάγονται στις διατάξεις της Οδηγίας. 

Bάσει του άρθρου 6 της νέας ΚΥΑ πρέπει να συνταχθεί σχετική έκθεση η οποία να 

περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες του άρθρου αυτού για τον Φάκελο 

Κοινοποίησης δια την Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής, του ΘΗΣ Χάλκης. 

Εις την έκθεση αυτή περιλαμβάνονται πληροφορίες για τα ακόλουθα στοιχεία του άρθρου 6:  

α)  Πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα με τις συντεταγμένες της εγκατάστασης και ειδικότερα:  

αα)  Συντεταγμένες των κορυφών του πολυγώνου που ορίζει το γήπεδο της 

εγκατάστασης  

αβ)  Κάτοψη του γηπέδου της εγκατάστασης με αποτυπωμένες τις δεξαμενές, 

αποθήκες και τον κύριο παραγωγικό εξοπλισμό αυτής 

β)  Στοιχεία του φορέα εκμετάλλευσης (το όνομα ή/και την εμπορική επωνυμία και την έδρα 

του φορέα εκμετάλλευσης, καθώς και την πλήρη διεύθυνση της σχετικής εγκατάστασης), 

γ)  το όνομα, τηλέφωνο (σε 24ωρη βάση) και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) 

του κατά νόμο υπεύθυνου της εγκατάστασης και την ιδιότητά του, αν δεν είναι ο 

αναφερόμενος στο στοιχείο β), καθώς και το όνομα, τηλέφωνο (σε 24ωρη βάση) και 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του τεχνικού ασφαλείας. 

δ)  Κατάλογος των επικίνδυνων ουσιών όπως αυτές ορίζονται στις παραγράφους 10 και 12 

του άρθρου 3, Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας, των ως άνω επικινδύνων ουσιών και των 

πρώτων υλών, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1907/2006, όπως ισχύει. Υπόδειγμα του 

καταλόγου αυτού περιλαμβάνεται στο παράρτημα VIII. 

ε)  επαρκείς πληροφορίες (Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας ΔΔΑ) [Safety Data Sheet (SDS), ή 

άλλα διαθέσιμα στοιχεία] για την ταυτοποίηση των επικίνδυνων ουσιών που υπάρχουν 

στην εγκατάσταση ή παράγονται κατά την παραγωγική διαδικασία ή που είναι δυνατόν να 

προκύψουν από ενδεχόμενο ατύχημα και της κατηγορίας των ουσιών αυτών. 

στ) την ποσότητα και τη φυσική κατάσταση της επικίνδυνης ουσίας ή των επικίνδυνων ουσιών 

που αποθηκεύονται στην εγκατάσταση. 

ζ)  την περιγραφή της δραστηριότητας που ασκείται ή προβλέπεται να ασκηθεί στην 

εγκατάσταση ή στο χώρο αποθήκευσης,  

η)  το άμεσο περιβάλλον της εγκατάστασης κυρίως μέσω διαγραμμάτων και χαρτών, 

 θ) περιγραφή των παραγόντων που ενδέχεται να προκαλέσουν μεγάλο ατύχημα ή να 

επιδεινώσουν τις επιπτώσεις του, καθώς και λεπτομέρειες, αν υπάρχουν, σχετικά με τις 

γειτονικές εγκαταστάσεις, όπως και περιγραφή των δραστηριοτήτων και των χρήσεων της 

ευρύτερης περιοχής καθώς και των δραστηριοτήτων και έργων που δεν εμπίπτουν στο 
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πεδίο εφαρμογής της παρούσας αλλά θα ήταν δυνατόν να αποτελέσουν αιτία για αύξηση 

της επικινδυνότητας ή των συνεπειών μεγάλου ατυχήματος και πρόκληση 

πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων (φαινόμενο domino),  

ι) περίληψη μη τεχνικού περιεχομένου σε απλή και κατανοητή γλώσσα, ώστε να διευκολύνεται 

η παροχή από την αδειοδοτούσα αρχή, εύληπτων πληροφοριών στο κοινό.  

Πρόσθετες πληροφορίες :   

α)  Χάρτη κλίμακας 1:5000 

β)  Την Έκθεση Πολιτικής Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων (ΕΠΠΜΑ) που προβλέπεται 

στο άρθρο 7, 

γ)  Την υπεύθυνη δήλωση που προβλέπεται στην παράγραφο Α4 του άρθρου 5, 

Ταυτόχρονα η παρούσα Έκθεση Ασφαλείας περιλαμβάνει και αξιολογικές κρίσεις ως προς την 

επικινδυνότητα των επιμέρους ουσιών και εγκαταστάσεων, προκειμένου προσαρμοστεί 

πλήρως εις τις απαιτήσεις της Οδηγίας Seveso III καθώς και του νέου Κανονισμού 

Κανονισμού 1272/2008 (CLP) 

4.3 Βοηθητικές πρώτες ύλες  

Στη συνέχεια αξιολογούνται οι σημαντικότερες βοηθητικές πρώτες ύλες που είναι παρούσες 

σε σημαντικές ποσότητες στο εργοστάσιο βάσει του Κανονισμού 1272/2008 (CLP). 

4.3.1 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 Εβρου 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 4.1 που ακολουθεί : 

 

Πίνακας 4.1 : 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 
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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 

 

Τέλος οι κάτωθι χημικές ουσίες χρησιμοποιούνται μόνο από υπεργολάβους της εταιρείας και 

δεν αποθηκεύονται εντός του εργοστασίου. 

Πίνακας 4.2 : 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 

4.3.2 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 4.3 που ακολουθεί: 
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Πίνακας 4.3 : 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. 

 

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.  

4.3.3 Υλικά αντιμετωπίσεως διαρροών πετρελαίου 

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

Πίνακας 4.4 : 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 
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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. 

4.3.4 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 4.5. 

Οι ουσίες του Πίνακα αυτού θα ελεγχθούν στην επόμενη παράγραφο ως προς την κατηγορία 

επικινδυνότητας καθ’ ομάδας όπως αυτές ορίζονται στην σημείωση 4 του Παραρτήματος Ι της 

ΚΥΑ Seveso και 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.  

Εν συνεχεία εξετάζονται οι καύσιμες και εκρηκτικές ουσίες των οποίων η παρουσία είναι 

σημαντική στο εργοστάσιο ως προς την υπέρβαση του ορίου κατατάξεως εις την κατώτερη 

βαθμίδα. 
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Πίνακας 4.5 : 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 4.6 : 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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4.4 Το φυσικό αέριο, το υγραέριο και οι άλλες καύσιμες ύλες  

4.4.1 Το φυσικό αέριο  

Οι δεύτερη κατά σειρά πηγή ανησυχίας εκτός του πετρελαίου, είναι η παρουσία των δύο άλλων 

καύσιμων πρώτων υλών : το φυσικό αέριο και το υγραέριο. 

Το φυσικό αέρι είναι η κύρια καύσιμη ύλη του εργοστασίου και καταναλώνεται με ρυθμό περί 

τα 100.000 κυβικά μέτρα την ώρα.  Όμως καθώς το φυσικό αέριο ρέει εντός του εργοστασίου 

μέσα στις σωληνώσεις παροχής αερίου, σημαντικές ποσότητες φυσικού αερίου είναι 

αποθηκευμένες εντός των σωληνώσεων τροφοδοσίας εντός του εργοστασίου οι οποίες 

υπολογίζονται ως εξής :  

 

Διάμετρος 
14 in 

355.6 mm 

Πίεση 90 bar 

Μήκος σωλήνα 1000 m 

Ογκος σωλήνα 99.3 m3 

Πυκνότητα φ.α (στους 0 °C) 0.7338 kg/Nm3 

Πυκνότητα φ.α (στους 15 °C) 0.708 kg/Sm3 

Συμπιεστότητα στα 90 bar, 15°C 0.815  
Πυκνότητα φ.α. στα 90 bar, 15°C 51.9 kg/Sm3 

Μάζα φ.α. 5156.6 kg 

 

Επομένως εάν ληφθεί συνολική μήκος σωληνώσεων φυσικού αερίου εντός του εργοστασίου 

ίσο με 1000 m (συντηρητικό μέγεθος) τότε η μάζα του φυσικού αερίου εκτιμάται περί τους 5,2 

τόνους.  

Σε περίπτωση ατυχήματος, πιθανολογείται ότι ένα μέρος των ποσοτήτων αυτών θα διαρρεύσει 

στην ατμόσφαιρα προκαλώντας ενδεχομένως ανάφλεξη και πυρκαγιά. Στην περίπτωση αυτή 

θα διακοπεί αυτομάτως η τροφοδοσία του φυσικού αερίου στην είσοδο του εργοστασίου και 

επομένως η επικινδυνότητα του φυσικού αερίου συνίσταται σε αυτές τις αποθηκευμένες 

ποσότητες εντός του εργοστασίου. 

Το φυσικό αέριο αναφέρεται ρητώς ως επικίνδυνη ουσία στην παράγραφο 18 του Μέρους 2 

της ανωτέρω ΚΥΑ, με όριο κατώτερης βαθμίδας του 50 τόνους και όριο ανωτέρας τους 200 

τόνους.  Επειδή η αποθηκευμένη ποσότητα φυσικού αερίου εντός τους εργοστασίου είναι της 

τάξεως των 5,2 τόνων διαπιστώνεται ότι η ποσότητα αυτή είναι κάτω του ορίου κατώτερης 

βαθμίδας και επομένως το φυσικό αέριο από μόνο του δεν χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνη 

ουσία.  

4.4.2 Το προπάνιο  

Στην Μονάδα είναι αποθηκευμένοι 6,9 τόνοι υγραερίου (εμπορικό προπάνιο) με σκοπό την 

υποβοήθησε της Μονάδας κατά την έναρξη λειτουργίας με πετρέλαιο και έν απουσία φυσικού 

αερίου. Επομένως η χρήση του προπανίου είναι  μεν μη σημαντική, οι αποθηκευμένες όμως 

ποσότητες αυτού μας αναγκάζουν να ελέγξουμε τα όρια επικινδυνότητάς του σε συνδυασμό 

με τις άλλες καύσιμες ύλες.  
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Τα όρια αυτά είναι ακριβώς τα ίδια με εκείνα του φυσικού αερίου, αφού το προπάνιο 

περιλαμβάνεται στην ίδια παράγραφο 18 με το φυσικό αέριο. Επομένως με όριο κατώτερης 

βαθμίδας τους 50 τόνους το προπάνιο καταλαμβάνει μόνο το 6,9/50 = 13,8% του ορίου. 

4.4.3 Φυσικό άεριο + προπάνιο 

Εάν εξεταστεί αθροιστικά η επικινδυνότητα αμφότερων αυτών των ουσιών, όπως 

προδιαγράφεται στο Παράρτημα Ι της ανωτέρω ΚΥΑ (σημείωση 4 του Παραρτήματος), τότε 

διαπιστώνεται ότι και οι δύο μαζί ουσίες δεν υπερβαίνουν το όριο της κατώτερης βαθμίδας : 

50,2/50 + 6,9/50 = 0,104 + 0,138 = 0,242 < 1 

Δηλαδή ακόμα και οι δύο μαζί αυτές οι ουσίες δεν αρκούν ώστε να χαρακτηρίσουν την 

Μονάδα ως εγκατάσταση κατώτερης βαθμίδας. 

4.4.4 Οι άλλες εκρηκτικές και εύφλεκτες ουσίες 

Τρίτες σε σειρά κατηγορίες επικινδυνότητας ακολουθούν τα ακόλουθα αέρια υπό πίεση τα 

οποία ευρίσκονται αποθηκευμένα στο εργοστάσιο για λόγους ασφαλείας : 

▪ 1135 τόνοι αερίου Αργονίτη (50% Αργό, 50% Άζωτο) ο οποίος είναι αποθηκευμένος 

σε φιάλες υπό πίεση ως πυροσβεστικό αδρανές υλικό,  

▪ 290 τόνο αερίου Αζώτου το οποίο ευρίσκεται αποθηκευμένο σε φιάλες υπό πίεση  δια 

χρήση εκκαθάρισης από άλλα αέρια ή ατμούς 

▪ 3825 τόνοι διοξειδίου του άνθρακα, το οποίο χρησιμοποιείται ως πυροσβεστικό υλικό 

στους χώρους των μηχανών ηλεκτροπαραγωγής.  

Τα υπό πίεση αέρια αυτά θεωρούνται ως επικίνδυνες ουσίες αφού οι φιάλες εντός των οποίων 

είναι αποθηκευμένα δύναται να εκραγούν σε περίπτωση όπου αυτές υπερθερμανθούν από 

γειτονικές πηγές θερμότητας (π.χ. μία φωτιά).  

Οι ουσίες αυτές δεν αναφέρονται ονομαστικά στο Παράρτημα Ι της ανωτέρω ΚΥΑ αλλά 

περιλαμβάνονται στις επικίνδυνες ουσίες λόγω κινδύνου εκρήξεως και έχουν κατηγορία P1a. 

Και οι τρεις αυτές ουσίες έχουν όριο κατώτερης βαθμίδας τους 10 τόνους. Επομένως o δείκτης 

επικινδυνότητας υπολογίζεται αθροιστικά ως εξής :  

1.135/10.000+ 290 /10.000 + 3.825/10.000 = 0,525 < 1 

Παρατηρείται ότι με τις τρεις αυτές ουσίες και μάλιστα αθροιστιικά δεν υπάρχει υπέρβαση του 

δείκτη επικινδυνότητας για την πρόκληση μεγάλου ατυχήματος.  

Όμως εάν σε αυτόν τον δείκτη προστεθεί και ο αντίστοιχος αθροιστικός δείκτης του φυσικού 

αερίου και του υγραερίου της προηγούμενης παραγράφου τότε  

0,242 + 0,525 = 0,67 <  1 

Δηλαδή διαπιστώνεται ότι πλην της περιπτώσεως του πετρελαίου, οι φυσικοί κίνδυνοι των 

ευφλέκτων και των εκρηκτικών ουσιών πλησιάζουν οριακά χωρίς όμως να υπερβαίνουν τον 

δείκτη επικινδυνότητας της κατωτέρας βαθμίδας. 

Επομένως το σύνολο των λοιπών εκρηκτικών και ευφλέκτων ουσιών πλην του πετρελαίου, δεν 

αρκεί ώστε να χαρακτηρίσει την εγκατάσταση ως «κατώτερης βαθμίδας» επικινδυνότητας και 

επομένως δεν χαρακτηρίζουν την Μονάδα ως επικίνδυνη. 



ΤεχνοΜετρική ΘΗΣ Χάλκης : Έκθεση 1915 

 

 

 - 38 - Ιανουάριος  2020 

 

 

4.4.5 Οι χημικές ουσίες 

Τέλος με την έκθεση ασφαλείας γίνεται ένας ενδελεχής έλεγχος όλων των ουσιών που 

ευρίσκονται στην Μονάδα και διαπιστώνεται ότι: 

α) Όλες οι παρευρισκόμενες χημικές ουσίες δεν εμπίπτουν στις επικίνδυνες ουσίες 

προκλήσεως χημικού κινδύνου δια τους ανθρώπους, όπως αυτές προσδιορίζονται από το 

Παράρτημα Ι της ανωτέρω ΚΥΑ 

β) Μόνο δύο ουσίες, το διάλυμα αμμωνίας (4 τόνοι) ο υποχλωρίτης (1,2 τόνοι) 

χαρακτηρίζονται ως Ε1 από τον Πίνακα του Παραρτήματος Ι της ανωτέρω ΚΥΑ, δηλαδή ως 

ουσίες εν δυνάμει επικίνδυνες για το περιβάλλον σε περίπτωση διαρροής.   

Με όριο κατώτερης βαθμίδας των 100 τόνων, και με συγκεντρώσεις της αμμωνίας στο διάλυμα 

έως 35% και έως 100% για το υποχλωριώδες νάτριο (υπολχωρίτης) τότε ο αθροιστικός δείκτης 

επικινδυνότητας και για τις δύο αυτές ουσίες ανέρχεται σε : 

  

35% (4/100) + 100% (1,2/100) = 0,026<<1 

Επομένως οι δύο αυτές ουσίες απέχουν πολύ από το να χαρακτηρίσουν την Μονάδα ως 

κατώτερης βαθμίδας επικινδυνότητας δια το περιβάλλον. 

4.4.6 Συμπέρασμα 

Ο ΘΗΣ Εβρου λόγω της παρουσίας του πετρελαίου, κατατάσσεται εις την κατώτερη βαθμίδα 

επικινδυνότητας δια την πρόκληση ατυχήματος μεγάλης κλίμακας. Σε περίπτωση μεγάλης 

πυρκαγιάς από διάρρηξη της δεξαμενής πετρελαίου οι κίνδυνοι σοβαρών επιδράσεων στον 

άνθρωπο περιορίζονται σε μία ακτίνα 300 μέτρων γύρω από την δεξαμενή πετρελαίου. Ακόμα 

όμως και στην περίπτωση αυτή δεν αναμένεται τραυματισμός λόγω αυτού του ατυχήματος 

διότι υπάρχουν πολλά περιθώρια απομακρύνσεως από την εστία της πυρκαγιάς ή/και 

καταφυγής σε στεγασμένους χώρους, μια και το φαινόμενο δεν εξελίσσεται ακαριαία αλλά 

σταδιακά. Τέλος όλα τα ληφθέντα μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας αλλά και η οργάνωση 

και η πολιτική της εταιρείας δια την πρόληψη και την αποφυγή τέτοιου είδους συμβάντος, 

περιορίζουν την σχετική επικινδυνότητα αυτή στο ελάχιστο. 

Σε ότι αφορά τις υπόλοιπες ουσίες, όπως ελέγχθηκαν, διαπιστώνεται ότι ούτε τυπικώς, πολλώ 

δε μάλλον ουσιαστικώς, δεν δύναται να χαρακτηρίσουν την εγκατάσταση της Μονάδας ως 

«επικίνδυνη». 

4.5 Προϊόντα ατυχηματικής καύσεως πετρελαίου 

4.5.1 Γενικά 

Ένα εξεταζόμενο αν και εξαιρετικά απίθανο μεγάλο ατύχημα περιλαμβάνει πλήρη διαρροή,  

ανάφλεξη και πλήρη καύση των ποσοτήτων του πετρελαίου ντήζελ η μέγιστη παρουσία του 

οποίου ανέρχεται στους 13000 m3 x 0,86 kg/m3 = 11,180 τόνους.  

Το διαρρέον πετρέλαιο εντός των χώρων της πλωτής μονάδας θα σχηματίσει μία λίμνη και θα 

καίγεται ως λιμναία πυρά.  
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Από την καύση αυτή θα προκύψουν τα κλασσικά προϊόντα της καύσεως (διοξείδιο του 

άνθρακα, υδρατμοί, διοξείδιο του θείου). Σε πολύ μικρότερες ποσότητες θα προκύψουν επίσης 

και άλλα πρωτογενή ή δευτερογενή προϊόντα όπως :   

• μονοξείδιου του άνθρακα (CO)  

• οξείδια του αζώτου (NO, NO2),   

• πτητικοί οργανικοί υδρογονάνθρακες (VOC) 

• όζον (O3) 

Η έκλυση των οξειδίων του αζώτου και των πτητικών υδρογονανθράκων (άκαυστο φυσικό 

αέριο) οδηγεί δευτερογενώς σε σχηματισμό όζοντος υπό την επίδραση της ηλιακής 

ακτινοβολίας.   

Στη συνέχεια αναλύονται οι ποσότητες των πρωτοεγενών και δευτερογενών προϊόντων της 

καύσεως του πετρελαίου 

4.5.2 Υποθέσεις διαρροής και συνθηκών καύσεως πετρελαίου 

Εν προκειμένω γίνεται η υπόθεση ότι η διαρρέουσα ποσότητα των 11.180  τόνων πετρελαίου 

θα καεί πλήρως με τον περιβάλλοντα αέρα ο οποίος θα φθάνει στο μέτωπο της φλόγας σε 

στοιχειομετρική αναλογία ή με ελαφρά περίσσεια της τάξεως του 30%. Χωρίς επαρκή 

περίσσεια δεν είναι δυνατόν να διατηρηθεί η καύση του ναυτιλιακού πετρελαίου  και επομένως 

εις το κεφάλαιο αυτό δεν απαιτείται ανάλυση της καύσεως με έλλειμμα αέρα.. 

4.5.3 Η κλασσική εξίσωση της καύσεως πετρελαίου 

Για τον υπολογισμό του όγκου και της σύστασης των καυσαερίων εφαρμόζεται η εξίσωση της 

καύσεως δίδεται στην συνέχεια.  Ο γενικός τύπος του καυσίμου δίδεται πάλι ως CcHhOoNnSs  

και προκύπτει για το πετρέλαιο ως ακολούθως. 

 

 

 

 

 

όπου CcHhOoNnSs  είναι ο γενικός τύπος του καυσίμου ο οποίος περιέχει στο μόριό του c άτομα 

άνθρακα, h άτομα υδρογόνου, o άτομα οξυγόνου, n άτομα αζώτου και s άτομα θείου, και 

εκφράζει την ξηρά μάζα του καυσίμου. Επίσης: 

υ το ποσοστό βάρους της υγρασίας στο καύσιμο (επί ξηρού καυσίμου)  

λ ο συντελεστής περίσσειας αέρα (λ=1 αντιστοιχεί στην στοιχειομετρική καύση) 

ω ο λόγος υγρασία της ατμόσφαιρας 

 

Ο χημικός τύπος του πετρελαίου CcHhNnOoSs  υπολογίζεται με βάση μία τυπική κατά βάρος 

σύσταση του ελαφρού πετρελαίου:  
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Ανθρακας 86,300% 

Υδρογόνο 13,000% 

Αζωτο 0,350% 

Οξυγόνο 0,350% 

Θείο 0,0010% 

Σύνολο 100,001% 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 της αποφ. ΑΧΣ 291/2003, μέχρι την 1η Ιανουαρίου 

2009, όλα τα καύσιμα ντίζελ που διατίθενται στην αγορά, στην ελληνική επικράτεια, πρέπει 

να έχουν μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 10 mg/kg (= 10 ppm) έναντι των 50 mg/kg που ίσχυε 

πριν..   

Λαμβάνοντας αυθαιρέτως ότι ο αριθμός των ατόμων του άνθρακα c στο μόριο του πετρελαίου 

ισούται με 16 τότε το μοριακό βάρος του άνθρακα ισούται με 16(12,011)=192,18  Από το 

βάρος αυτό και βάσει της κ.β. συστάσεως σε άνθρακα προκύπτει ότι το Μοριακό Βάρος (ΜΒ) 

του πετρελαίου θα είναι ίσο με :  

ΜΒ = 192,18/86,3% = 222,7 

Από το ΜΒ αυτό, ο αριθμός των ατόμων του υδρογόνου h στο μόριο του πετρελαίου ισούται 

με  h = 222,7 (13,0%)/(1,0079) = 28,72. Ομοίως προκύπτει ότι n = 0,0556, o = 0,0487 και s = 

0,0001 

4.5.4 Κύρια  προϊόντα της καύσεως  

Με βάση την ανωτέρω εξίσωση της καύσεως και για περίσσεια αέρα λ = 1,3 προκύπτουν τα 

ακόλουθα προϊόντα της καύσεως : 

Πίνακας 4.7: Σύσταση παραγόμενων καυσαερίων πετρελαίου για λ = 1,3 

Καυσαέρια Kg-moles  Κατ’ όγκο 

σύσταση  

καυσαερίων(%) 

Λόγος μάζας 

προϊόντος προς 

καύσιμο (kg/kg) 

Σύνολο ποσότητας 

εκλυόμενων 

καυσαερίων (τόνοι) 

CO2 16,000 10,509% 3,1614 35,34 

H2O 14,361 9,432% 1,1608 12,98 

O2 6,947 4,563% 0,9983 11,16 

N2 113,608 74,618% 14,2846 159,70 

Ar 1,337 0,878% 0,2401 2,68 

SO2 0,00007 0,00005% 0,00002 0,00 

Σύνολα 152,252 100,0% 19,8452 221,87 

ΜΒκαυσαερίων   :  29,038 Πυκνότητα  καυσαερίων :  1,2956 kg/Nm3 

 

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω υπολογιζόμενοι συντελεστές εκπομπής για τα CO2, H2O και SO2 

είναι ανεξάρτητοι της περίσσειας αέρα λ.  

Επίσης σημειώνεται ότι τα παραγόμενα οξείδια του θείου είναι της τάξεως των 163kg και είναι 

κατά 5 φορές ολιγότερα από εκείνα που υπολογίστηκαν κατά την πρώτη μελέτη ασφαλείας 

της Μονάδας Σ/Κ Θίσβης, διότι όπως αναφέρεται ανωτέρω το όριο περιεκτικότητας στο 

πετρέλαιο κίνησης μειώθηκε το 2009 από τα 50 ppm στα 10 ppm. 
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4.5.5 Άλλα προϊόντα της καύσεως  

Μεθοδολογική προσέγγιση 

Στη συνέχεια γίνεται εκτίμηση του συντελεστού εκπομπής για τα ακόλουθα παραγόμενα 

πρωτογενώς ή δευτερογενώς προϊόντα της καύσεως : 

• μονοξείδιου του άνθρακα (CO)  

• οξείδια του αζώτου (NO, NO2),   

• πτητικοί οργανικοί υδρογονάνθρακες (VOC) 

• όζον (O3) 

Μετά από εκτενή έρευνα της διεθνούς βιβλιογραφίας διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχουν άμεσα 

διαθέσιμοι οι ανωτέρω συντελεστές εκπομπής από ελεύθερη φωτιά του πετρελαίου. Δια τον 

λόγο αυτό γίνεται χρήση αντίστοιχων συντελεστών εκπομπής από εγκαταστάσεις εξωτερικής 

καύσεως βιομηχανικών λεβήτων με χρήση ελαφρού πετρελαίου.  

Βασική πηγή δια τους συντελεστές εκπομπής είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος των ΗΠΑ 

(EPA : Environmental Protection Agency) και ειδικότερα η ιστοσελίδα της ΕΡΑ με τίτλο : 

«Emissions Factors & AP 42, Compilation of Air Pollutant Emission Factors» δηλαδή 

«Συντελεστές Εκπομπές & ΑΡ 42, Συλλογή συντελεστών εκπομπής αερίων ρύπων», όπου οι 

συντελεστές για το πετρέλαιο δίδονται στο αρχείο :   

https://www3.epa.gov/ttnchie1/ap42/ch01/final/c01s03.pdf  

Στο κεφάλαιο 1 της έκθεσης αυτής δίδοντα τυπικές εκπομπές από πηγές εξωτερικής καύσεως 

όπως λέβητες, τζάκια, σόμπες, κλπ. Από τις πηγές αυτές στην παρούσα εργασία γίνεται χρήση 

των πλέον συντηρητικών, ήτοι πηγών βιομηχανικού τύπου λεβήτων με χρήση ελαφρού 

πετρελαίου (Νο. 2) 

Λόγω της προέλευσης αυτών των πηγών, το φαινόμενο της καύσεως το οποίο εξετάζεται είναι 

η καύση με σχετική περίσσεια αέρα. Η υπόθεση αυτή φαίνεται ότι ισχύει και εις τη ελεύθερη 

καύση του πετρελαίου εις την ατμόσφαιρα, διότι η διείσδυση του αέρα στο μέτωπο της φωτιάς 

γίνεται ελεύθερα και ανεμπόδιστα. Σε περίπτωση πυρκαγιάς του πετρελαίου εντός κλειστού 

χώρου, μη επαρκώς αεριζόμενου, αυτό θα συμβάλλει σε μερική καύση αυτού, με αποτέλεσμα 

οι εκλυόμενοι ρύποι να είναι σαφώς μικρότεροι έναντι της πλήρους ελευθέρας καύσεως του 

πετρελαίου. 

Προϊόντα και εκτιμώμενοι συντελεστές εκπομπής 

Τα βασικά προϊόντα της καύσεως, πρωτογενή και δευτερογενή, τα οποία εκτιμάται ότι θα 

υπάρχουν στην περίπτωση της ελευθέρας και πλήρους καύσεως του πετρελαίου δίδονται εις 

τον Πίνακα 4.8  που ακολουθεί. 

Εις τον πίνακα αυτό οι συντελεστές εκπομπής δίδονται από την ΕΡΑ σε lb ανά 1000 γαλόνια 

πετρελαίου. Οι συντελεστές αυτοί μετατρέπονται σε γραμμάρια ανά τόνο πετρελαίου 

πολλαπλασιάζοντας με 0,12, το οποίο προκύπτει από τις ακόλουθες σχέσεις μονάδων : 

1kg = 0,45359 lb  και 1 γαλόνι ΗΠΑ = 3,785412 λίτρα 

Τέλος η συνολική ποσότητα εκπομπής γίνεται με πολλαπλασιασμό με την συνολική ποσότητα 

πετρελαίου των 106 τόνους   

https://www3.epa.gov/ttnchie1/ap42/ch01/final/c01s03.pdf
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Πίνακας 4.8: Άλλα προϊόντα και συντελεστές εκπομπής ατυχηματικής καύσεως ελαφρού 

πετρελαίου, ποσότητας 11.180 τόνων 

Ουσία Συντελεστής εκπομπής  

ανά μονάδα πετρελαίου 

Σύνολο εκπομπής 

(lb/1000 gallons) (gr / τόνο) kg 

Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) 5,0 696,5 7786,9 

Ολικά σωματίδια/αιθάλη 2 278,6 3114,7 

Οξείδια του αζώτου (ΝΟx)  

εκφρασμένα ως NO2 

24 3343,2 37377,0 

Πτητικές οργανικές ενώσεις 

(VOCs)  
1,605 223,6 2499,8 

Methane (VOCs) 0,475 66,2 740,1 

NonMethane (NMVOC) 1,13 157,4 1759,7 

Benzene 2,14E-04 0,030 0,3 

Formaldehyde 0,033 4,597 51,4 

Naphthalene 1,13E-03 0,157 1,8 

Toluene 6,20E-03 0,864 9,7 

1,1,1-Trichloroethane 2,36E-04 0,033 0,4 

 

Αναλυτικότερα οι βασικές υποθέσεις δια την κατασκευή του Πίνακα 4.8 έχουν ως εξής: 

Μονοξείδιο του άνθρακα CO 

Η παρουσία του CO στα καυσαέρια οφείλεται πρωτίστως σε ατελή καύση. Οι συνθήκες οι 

οποίες οδηγούν στην ατελή καύση είναι η ανεπαρκής διαθεσιμότητα οξυγόνου, η πτωσή 

ανάμειξη καυσίμου/αέρα, οι μειωμένες θερμοκρασίες, και οι ψυχρές περιβάλλουσες 

επιφάνειες. Ανεξαρτήτως με το γεγονός ότι ο παρεχόμενος αέρα εις την περιοχή της φλόγας 

είναι επαρκής, η παρουσία οξυγόνου στο μέτωπο της φλόγας είναι συχνά περιορισμένη, 

γεγονός που συμβάλλει στην παραγωγή μονοξειδίου του άνθρακα. 

Σωματιδιακές εκπομπές 

Αποτελούνται από οργανικά και ανόργανα σωματίδια διαφόρων τυπικών διαστάσεων. Εις τον 

πίνακα δίδονται τα σωματίδια ΡΜ10 τα οποία περιλαμβάνουν αθροιστικώς όλα τα σωματίδια 

με διαμέτρους μικρότερες των 10μm. Τα σωματίδια ΡΜ2.5 αντίστοιχα περιλαμβάνουν 

αθροιστικώς σωματίδια με διαμέτρους μικρότερες των 2,5 μm. Τέλος το σύνολο των 

σωματιδίων περιλαμβάνει και σωματίδια με διάμετρο μεγαλύτερη των 10 μm.  

Τα σωματίδια είναι κυρίως οργανικής υφής και περιλαμβάνουν συσσωματώσεις άνθρακα με 

άτομα υδρογόνου. Δια τούτο τα σωματίδια περιλαμβάνουν και αιθάλη.  

Οξείδια του αζώτου 

Οπως αναλύτεται και στην περίπτωση της καύσεως του φυσικού αερίου, τα οξείδια του αζώτου 

ΝΟx τα οποία σχηματίζονται κατά την καύση οφείλονται είτε στο «θερμικό ΝΟx» δηλαδή 

στην χημική ένωση του αζώτου και του οξυγόνου του αέρα της καύσεως, ή στην μετατροπή 

του χημικώς συνδεδεμένου αζώτου στο μόριο του καυσίμου «NOx καυσίμου».  
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Τα δεδομένα της καύσεως του πετρελαίου υποδεικνύουν ότι το παραγόμενο NO είναι πάνω 

από το 95% των παραγόμενων οξειδίων NOx.   

Πτητικές οργανικές ενώσεις (Volatile Organic Compounds – VOCs) 

Διακρίνονται σε δύο κατηγορίες : Εκπομπές μεθανίου και εκπομπές πλην μεθανίου (Non 

Methane VOCs).  Οι εκπομπές για τα NMVOCs στον Πίνακα 4.8 περιλαμβάνουν επίσης και 

στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζονται ως TOC – Total Organic Compounds, δηλαδή  Ολικές 

Οργανικές Ενώσεις. Οι ενώσεις TOC περιλαμβάνουν εκτός των VOCs και άλλες ενώσεις 

οργανικές ενώσεις οι οποίες είναι λιγότερο πτητικές σε χαμηλότερες θερμοκρασίες.  

Εις τον Πίνακα 4.8 έχουν περιληφθεί ουσίες οι οποίες εμφανίζονται σε αισθητά ίχνη 

συγκεντρώσεων στα καυσαέρια, με κυριότερη εξ αυτών την φορμαλδεΰδη.  
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5 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

5.1 Κίνδυνοι Ατυχήματος  

5.1.1 Φωτιά σε δεξαμενή αποθήκευσης καυσίμου 

 

Η διαρροή πετρελαίου, χωρίς ανάφλεξη δεν οδηγεί σε μεγάλο ατύχημα. Αντίθετα σε 

περίπτωση ανάφλεξης του αποθηκευμένου υγρού καυσίμου (πετρελαίου στην περίπτωση μας) 

ο κίνδυνος ατυχήματος είναι σημαντικός, όπως αποδεικνύεται και από την διεθνή εμπειρία. 

Οι αιτίες ατυχημάτων σε δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου κωνικής και πλωτής οροφής, 

όπως καταγράφηκαν στο ΑΡΙ 2021Α (1998) συγκεντρώνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Αιτία ανάφλεξης 

Δεξαμενή πλωτής οροφής Κωνικής 

Οροφής 

Άγνωστος 

τύπος 

οροφής 

Σύνολο 

Εξωτερική Εσωτερική Άγνωστος 

τύπος 

Θραύσματα από εξωτερική 

έκρηξη 0 1 0 2 0 3 

Πτώση πυρσού/αστοχία 

οροφής  1 0 0 0 0 1 

Επίγεια πυρκαγιά 0 3 1 0 0 4 

Προϊόν πιέσεως ατμού 1 0 0 0 0 1 

Θερμή εργασία στη δεξαμενή 1 0 0 2 0 3 

Εσωτερική 

αφροποίηση/υπερπίεση 0 0 0 1 0 1 

Αστραπή 36 2 25 2 3 68 

Υπερπλήρωση 2 2 0 0 0 4 

Διάπυρες επικαθίσεις  0 1 0 0 0 1 

Δολιοφθορά 2 0 0 3 1 6 

Στατικός Ηλεκτρισμός 0 0 0 2 1 3 

Βυθισμένη Στέγη 2 0 0 0 0 2 

Άγνωστη αιτία 6 2 2 4 2 16 

Σύνολο 51 11 28 16 7 113 

 

Ειδικότερα για τις δεξαμενές πετρελαίου κωνικές οροφής, που θα χρησιμοποιήσουμε στο ΘΗΣ 

ΘΙΣΒΗΣ : 
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Κίνδυνοι Δεξαμενών Κωνικής Οροφής 

Διαδικασία λειτουργίας Πιθανός Κίνδυνος Αιτία 

Αποτελέσματα χωρίς 

εγκατεστημένα μέτρα 

προστασίας 

Eκκίνηση 
Εύφλεκτο περιβάλλον 

στο χώρο 

Εμφάνιση κατά την 

αρχική πλήρωση  

Πιθανή πυρκαγιά ή 

έκρηξη 

Κανονική λειτουργία Υπερπλήρωση 

Λάθος χειριστών, 

Αστοχία δεικτών 

στάθμης και  

συναγερμών 

Διαρροή πετρελαίου 

στο περιβάλλον, πιθανή 

εκδήλωση πυρκαγιάς 

Κανονική λειτουργία 

Στατικός ηλεκτρισμός 

και συνεπαγόμενα 

διαφορικά ηλεκτρικού 

φορτίου 

Αστραπές 

Παρέχει πηγή 

ανάφλεξης η οποία  

μπορεί να αναφλέξει 

τους ατμούς μέσω ενός 

ανοίγματος της 

δεξαμενής 

Κανονικός διαδικασίες 

Κίνδυνοι ασφάλειας 

εγκαταστάσεως από το 

σύστημα ανάκτησης 

ατμών 

Τυπικές αιτίες διαρροών 

σε στρεφόμενο 

εξοπλισμό, στις 

σωληνώσεις ή στα 

δοχεία. 

Αποτελέσματα 

εκτείνονται από 

πυρκαγιά 

στεγανωτικών υλικών 

έως έκρηξη 

Συντήρηση 

Πυρκαγιά μικρής 

κλίμακας κατά τη 

διάρκεια της 

συντήρησης 

Συντήρηση δεξαμενής 

Δευτερεύουσα 

πυρκαγιά κατά τη 

διάρκεια της 

συντήρησης 

Συντήρηση 

Η αντικατάσταση 

κινητήρων ανάμιξης 

οδηγεί σε δημιουργία 

εύφλεκτων συνθηκών 

στη δεξαμενή 

Αστοχία κινητήρων 

ανάμιξης 

Πιθανή πυρκαγιά 

δεξαμενών 

Επιθεώρηση. 

Απελευθέρωση ατμών 

υδρογονανθράκων στο 

περιβάλλον κατά τη 

διάρκεια της 

εσωτερικής 

επιθεώρησης 

Εσωτερική επιθεώρηση 

όπως απαιτείται από 

τους κανονισμούς 

Διαρροή στο 

περιβάλλον 

 

5.1.2 Φωτιά στο ανάχωμα που περιβάλλει τη δεξαμενή 

Φωτιά στο προστατευτικό ανάχωμα που περιβάλλει τις δύο δεξαμενές δύναται να συμβεί σε 

περίπτωση : 

- αστοχίας της δεξαμενής,  

- διαρροής στο ανάχωμα από τη δεξαμενή ή τις σωληνώσεις  

- ύστερα από κατάρρευση της φλεγόμενης δεξαμενής λόγω αδυναμίας ψύξης των 

τοιχωμάτων της.  

5.1.3 Διασπορά καυσαερίων πυρκαγιάς υγρών καυσίμων 

Οι σημαντικότερες εκπομπές από πυρκαγιά σε δεξαμενές υγρών καυσίμων είναι αυτές του 

διοξειδίου του θείου και του καπνού. 
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5.1.4 Διαρροή πετρελαίου κατά τη διακίνηση 

Οποιαδήποτε διαρροή θα είναι περιορισμένης έκτασης και δεν θα επηρεάσει χώρους εκτός του 

βιομηχανικού συγκροτήματος, ακόμα και στην περίπτωση ανάφλεξης της διαρροής. 

5.2 Εξεταζόμενες υποθέσεις επικινδυνότητας 

Οι οριακές ποσότητες αποθήκευσης πετρελαιοειδών βάση της οδηγίας είναι 2.500 τόνοι για 

τις εγκαταστάσεις κατώτερης βαθμίδας (στήλη 2 του πίνακα του Παραρτήματος Ι) και 25.000 

τόνοι  για εγκαταστάσεις ανώτερης βαθμίδας (στήλη 3 του πίνακα του Παραρτήματος Ι. 

Μελέτη ασφαλείας απαιτείται για ποσότητες μεγαλύτερες από 25.000 τόνους  

Παρόλα αυτά πραγματοποιήθηκε μία συνοπτική μελέτη ασφαλείας, βασισμένη σε διεθνή 

πρότυπα. και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Δ/νσης Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών, της 

Γενικής Δ/νσης Ενέργειας, του Υπουργείου Ανάπτυξης από 20-3-2006 όπως αυτές 

διατυπώνονται με το υπ’ αριθμ. εγγράφου Δ3/Β/Κ53/οικ. 3581. Ως μέρος της μελέτης σχετικά 

με την αποθήκευση των καύσιμων, πραγματοποιήθηκε μελέτη επικινδυνότητας (risk analysis) 

για την περίπτωση διαρροής και ανάφλεξης του πετρελαίου. Εντοπίστηκαν πιθανοί κίνδυνοι 

και μελετήθηκαν ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια της εγκατάστασης και του προσωπικού. 

Συνοπτικά οι κυριότερες υποθέσεις (σενάρια) κινδύνου για το πετρέλαιο έχουν ως εξής:  

Υπόθεση 1η:  Κίνδυνος ανάφλεξης και πρόκλησης πυρκαγιάς στη μικρή δεξαμενή 

αποθήκευσης.(S1) 

Υπόθεση 2η: Κίνδυνος ανάφλεξης και πρόκλησης πυρκαγιάς και στη κύρια δεξαμενής 

αποθήκευσης.(S2) 

Υπόθεση 3η Αστοχίας και διαρροής και των δύο δεξαμενών πετρελαίου και παράλληλη 

ανάφλεξη του συνόλου της επιφάνειας του αναχώματος, περιλαμβανομένης 

και αυτής των δύο δεξαμενών.  

Στην περίπτωση αυτή η καιγόμενη επιφάνεια ταυτίζεται με την επιφάνεια του 

αναχώματος και ισούται με Α = 82 x 50 m2 = 4100 m2. (WCS) 

Υπόθεση 4η Διάρρηξη βυτιοφόρου οχήματος και ανάφλεξη της διαρροής στον χώρο του 

σταθμού εκφόρτωσης πετρελαίου.(S4) 

Το πετρέλαιο δεν είναι ιδιαίτερα πτητικό ή τοξικό, όπως αλλά χημικά, οπότε δεν υπάρχει 

κίνδυνος από τις αναθυμιάσεις. 

Οι ανωτέρω υποθέσεις συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί 

Πίνακας 5.1 Εξεταζόμενες υποθέσεις επικινδυνότητας 

Υπόθεση Όγκος διαρρέοντος 

πετρελαίου (m3) 

Επιφάνεια φλεγόμενης 

λίμνης πετρελαίου (m2) 

1η 600 113 

2η 9000 707 

3η 9600 4100 

4η 38 710 
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5.3 Μεθοδολογία ανάλυσης και υπολογισμού 

Γενικά 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται επιγραμματικά οι τύποι υπολογισμού πρόσθετων 

χαρακτηριστικών της πυρκαγιάς πετρελαίου : 

α΄ η συνολική εκλυόμενη θερμική ενέργεια Q (kW) 

β΄ η διάρκεια της πυρκαγιάς (min) 

γ΄ το ύψος της φλόγας H (m) 

δ΄ η παροχή εκρροής πετρελαίου από στόμιο λόγω βαρύτητας m  

ε΄ το μέγεθος της φλεγόμενης λίμνης από συνεχή διαρροή πετρελαίου 

Η θεωρητική ανάλυση και τα υπολογιστικά στοιχεία για τον υπολογισμό των ανωτέρω 

μεγεθών ελήφθησαν από την μελέτη «Fire Dynamics Tools (FDTs) Quantitative Fire Hazard 

Analysis Methods for the U.S. Nuclear Regulatory Commission Fire Protection Inspection Program 

(NUREG-1805, Final Report)» της Ρυθμιστικής Αρχής Πυρηνικών των ΗΠΑ 

http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/staff/sr1805/final-report/index.html#pubinfo .  

Στην συνέχεια ακολουθεί μία συνοπτική παρουσίαση της θεωρητικής ανάλυσης. 

Απόσταση ορίων θερμικής ακτινοβολίας από σημειακή πηγή  

Η ένταση της θερμικής ακτινοβολίας σε απόσταση x από την πηγή, υπολογίζεται από τον τύπο 

της σημειακής πηγής (point source model):  

24 x

Qf
q a

π

τ
=        (1) 

όπου  q είναι η θερμική ακτινοβολία (W/m2) 

 Q ο ρυθμός της εκλυόμενης θερμότητας (kW) 

 τα είναι η ατμοσφαιρική αγωγιμότητα  

 Hc είναι η θερμότητα καύσης (J/kg) 

f είναι το κλάσμα της εκλυόμενης θερμότητας που εκπέμπεται ως ακτινοβολία. 

(θεωρείται ίσο με 0,4 για όλες τις εύφλεκτες ουσίες) 

 x είναι η απόσταση του δέκτη από την πηγή (m) 

Εκλυόμενη θερμότητα Q 

Υπολογίσαμε τον ρυθμό έκλυσης θερμότητας Q με βάση την εξίσωση 

      (2) 

  m"  o ρυθμός καύσης του 

πετρελαίου ανα μονάδα επιφανείας (kg/m2 sec) 

  ΔHc,eff  η ενεργός θερμογόνος δύναμη του καυσίμου (kJ/kg) 

  Adike   η καιγόμενη επιφάνεια (m2) 

  kβ  εμπειρική σταθερά (m-1) 

  D  η διάμετρος της καιγόμενης επιφάνειας (m) 

Q = m"ΔHc,eff (1 e-kβ D) Adike 

http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/staff/sr1805/final-report/index.html#pubinfo
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Η διάμετρος της καιγόμενης επιφάνειας δίδεται από την παρακάτω εξίσωση, καθώς θεωρούμε 

την λίμνη καυσίμου η οποία σχηματίζεται ως κυκλική επιφάνεια: 

         (3) 

Ύψος φλόγας 

Για τον υπολογισμό του ύψους της φλόγας σε καιγόμενη λίμνη καυσίμου χρησιμοποιούνται 

δύο μέθοδοι υπολογισμού, η μέθοδος του Heskestad και αυτή του Thomas. 

Στην μέθοδο Heskestad το ύψος υπολογίζεται με βάση τον ρυθμό έκλυσης θερμότητας της 

πυρκαγιάς Q, με βάση την παρακάτω εξίσωση: 

       (4) 

 

 όπου Hf το ύψος της φλόγας καιόμενης λίμνης  (m) 

  m" ο ρυθμός έκλυσης θερμότητας (kW) 

 D η διάμετρος της καιγόμενης επιφάνειας (m) 

 

H μέθοδος Thomas υπολογίζει το ύψος φλόγας ως εξής: 

       (5) 

 

 όπου Hf το ύψος της φλόγας καιόμενης λίμνης  (m) 

  Q ο ρυθμός καύσης του πετρελαίου ανα μονάδα επιφανείας (kg/m2) 

  D η διάμετρος της καιγόμενης επιφάνειας (m) 

  ρa  η πυκνότητα του αέρα(kg/m3) 

  g  η επιτάχυνση της βαρύτητας (m/sec2) 

Υπολογισμός διάρκειας της πυρκαγιάς 

Η διάρκεια της πυρκαγιάς δίδεται από τον ακόλουθη εξίσωση: 

         (6) 

 

 όπου tb η χρονική διάρκεια της πυρκαγιάς σε λίμνη καυσίμου (sec) 

  V  o όγκος του καιόμενου καυσίμου (m3) 

  D η διάμετρος της καιγόμενης επιφάνειας (m) 

  v  η ταχύτητα καύσης (m/sec) 

H ταχύτητα καύσης v υπολογίζεται: 

          (7) 

Adike = pD2/4 

Hf = 0.235 Q2/5 - 1.02 D 

Hf = 42 D (m"/ρa √(g D))0.61
 

tb = 4V / πD2ν 

v = m"/ρ 
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 ὸπου 

  v η ταχύτητα καύσης (m/sec) 

  m"  o ρυθμός καύσης του πετρελαίου ανα μονάδα επιφανείας (kg/m2 sec) 

  ρ η πυκνότητα του καυσίμου (kg/m3) 

 

Πίνακας 5.2:Απαιτούμενα στοιχεία για την καύση του πετρελαίου 

Ρυθμός καύσης του πετρελαίου (m") 0,045 kg/m2-sec 

Ενεργός θερμογόνος δύναμη του πετρελαίου (DHc,eff) 44400 kJ/kg 

Πυκνότητα του πετρελαίου (ρ) 918 kg/m3 

Εμπειρική Σταθερά (kb) 2,1 m-1 

Εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος (Ta) 25,00 °C 

Επιτάχυνση της βαρύτητας (g) 9,81 m/sec2 

Πυκνότητα αέρα περιβάλλοντος (ra) 1,18 kg/m3 

Ατμοσφαιρική αγωγιμότητα (τα) 1  

Κλάσμα της εκλυόμενης θερμότητας (f) που 

εκπέμπεται ως ακτινοβολία 

0.4  

 

Μέγεθος διαρροής  

Στην Υπόθεση 5, την διάρρηξη βυτιοφόρου οχήματος ο υπολογισμός της επιφάνειας της 

σχηματιζόμενης λίμνης καυσίμου δίδεται από την παρακάτω σχέση: 

v  A=V       (8) 

 όπου v  η ταχύτητα καύσης (m/sec) 

  A η επιφάνεια της σχηματιζόμενης λίμνης (m2) 

  V o ρυθμός διαρροής (m3/sec) 

Ο ρυθμός διαρροής δίδεται από την ακόλουθη σχέση: 

gHRπρCq d 22=      (9) 

 όπου q η ταχύτητα ροής (kg/sec) 

  Cd συντελεστής εκροής (λαμβάνει τιμή 1) 

  ρ η πυκνότητα του καυσίμου (kg/m3) 

  R η ακτίνα οπής διαρρήξεως  

  g η επιτάχυνση της βαρύτητας (m/sec2) 

  H το ύψος οπής διαρρήξεως 
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Εφαρμόζοντας τις ανωτέρω σχέσεις για Η =1 m (μέση υδροστατική στάθμη πετρελαίου) 

διαπιστώνεται ότι η μέση επιφάνεια της διαρροής είναι 710 m2. 

5.4 Αποτελέσματα ανάλυσης 

Ο υπολογισμός της αναπτυσσόμενης θερμικής ακτινοβολίας λόγω της καύσεως του 

πετρελαίου στις υποθέσεις γίνεται με βάση τις παραπάνω εξισώσεις. Γνωρίζοντας τον ρυθμό 

εκλυόμενης θερμότητας Q (εξίσωση 2), υπολογίζουμε με βάση την εξίσωση της σημειακής 

πηγής (point source model) (εξίσωση 1) υπολογίζουμε την απόσταση x, για διάφορες τιμές 

θερμικής ακτινοβολίας q (ζώνες επικινδυνότητας). Οι ζώνες επικινδυνότητας υπολογίζονται με 

βάση τις υποδείξεις της Δ/νσης Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών του ΥΠΑΝ και του 

ΥΠΕΧΩΔΕ. (Πίνακας 8.3) 

Σημειώνεται ότι, ως όριο της ζώνης επικινδυνότητας σε περίπτωση ανάφλεξης ή έκρηξης, έχει 

ληφθεί επίσης, η ύπαρξη θερμικού κύματος εντάσεως άνω των 5 kW/m2 και χρονικής 

διάρκειας άνω των 40 δευτερολέπτων, το οποίο δύναται να προκαλέσει εγκαύματα. 

(Ομοσπονδιακός Κανονισμός ΗΠΑ: 40 CFR 68 «Chemical Accident Prevention Provisions» 

7-1-1998) 

Βάσει των υποδείξεων των ελληνικών αρχών, κατασκευάζεται νομογράφημα των αποστάσεων 

ασφαλείας ανάλογα με το εμβαδόν της καιγόμενης  λίμνης πετρελαίου: 

Σύμφωνα με την ακολουθούμενη πρακτική θεωρείται ότι πολλαπλασιαστικά φαινόμενα 

μπορεί να δημιουργηθούν σε σημείο βρισκόμενο σε απόσταση από το κέντρο της λίμνης, ίση 

με τα όρια θερμικής ακτινοβολίας έντασης 37,5kW/m2 και εκτίθεται στην ακτινοβολία για 

χρονικό διάστημα 1000 sec. 

Εφαρμόζοντας την θεωρία της προηγούμενης παραγράφου, υπολογίζονται τα όρια κάθε ζώνης 

με βάση το μέγεθος της φλεγόμενης λίμνης πετρελαίου. Τα αποτελέσματα των υπολογισμών 

δίδονται στο Γράφημα 1 που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 8.2  Ζώνες θερμικής ακτινοβολίας 

Ζώνη Ένταση θερμικής 

ακτινοβολίας (kW/m2) 

Αιτιολογία  

Ζώνη 1η 1 Έναρξη επιπτώσεων στον άνθρωπο 

Ζώνη 2η (Ζώνη ΙΙΙ) 3 Προστασία πληθυσμού μέτριες επιπτώσεις 

Ζώνη 3η (Ζώνη ΙΙ) 6 Προστασία πληθυσμού σοβαρές επιπτώσεις 

Ζώνη 4η (Ζώνη Ι) 15 Προστασία δυνάμεων καταστολής  

Ζώνη 5η 37,5 Προστασία εγκαταστάσεων /εξοπλισμού 
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Γράφημα 1: Συνάρτηση απόστασης ασφαλείας με εμβαδόν φλεγόμενης περιοχής  

 

 

Τα αποτελέσματα για όλες τις υποθέσεις ατυχήματος δίδονται σε αριθμητική μορφή στους 

πίνακες που ακολουθούν. Ειδικότερα για πλέον πιθανή περίπτωση διαρροής επιφανείας 700 

m2, η έκταση των του δευτέρου ατυχήματος του Πίνακα 5.1 δίδεται στο Σχήμα 5.2.  

Από το σχήμα αυτό παρατηρείται ότι η ζώνη δυσφορίας για το ανθρώπινο οργανισμό 

περιορίζεται σε απόσταση κάτω των 212 μέτρων. 
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Σχέδιο 5.1. : Απόσπασμα κατόψεως ΘΗΣ Χάλκης με τις δεξαμενές πετρελαίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπως φαίνεται από το Σχήμα 5.1 διαπιστώνεται ότι υπάρχουν δύο δεξαμενές διαμέτρου 32 και 

11 μέτρων αντιστοίχως ενώ το ανάχωμα πέριξ των δεξαμενών έχει διαστάσεις 55x 65 m2 = 

3575 m2. Σε περίπτωση πυρκαγιάς διακρίνονται δύο σημαντικές υποπεριπτώσεις : 

Α) Φωτιά στην δεξαμενή αποθηκεύσεως διαμέτρου 32 m και εμβαδού 803,8 m2. 

Β) Διαρροή πετρελαίου και ανάφλεξη αυτής διαμέτρου 24,8 m και επιφανείας 633 m2. 

Τα δύο αυτά εμβαδά αντιστοιχούν στο δεύτερο συνέριο ατυχήματος του Πίνακα 5.1 με 

επιφάνεια διαρροής τα 700 τ.μ. 
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Σχέδιο 5.2. : Υπόθεση ατυχήματος 2 (Πίνακας 5.1) Κύκλοι εντάσεως ακτινοβολίας 1 kW/m2 

(πράσινος κύκλος με ακτίνα 212  μέτρα δια την έναρξη των θερμικών επιδράσεων), 3 kW/m2 

(κυανούς κύκλος με ακτίνα 122,5 μέτρα δια μέτρια θερμική καταπόνηση).5 kW με ιώδη κύκλο 

ακτίνας 94,9 μέτρα,  15 kW ακτίνας 54,8 μέτρα (με ερυθρωπό κύκλο) και 27,5 kW ακτίνας 34,6 

μέτρα (με ερυθρό κύκλο)  
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Πίνακας 5.4  Χαρακτηριστικά μεγέθη πυρκαγιών ανά υπόθεση 

Υπόθεση Απελευθερωμένη 

θερμότητα (ΜW) 

Διάρκεια καύσεως 

(min) 

Ύψος φλόγας (m) 

Κατά 

Heskestad 

Κατά 

Thomas 

1η 226,7 1805 20,3 15,8 

2η 1412,6 4228 37,2 30,0 

3η 8192 796 63,2 55,2 

4η 1418 18 37,2 30 

 

Πίνακας 5.5: Όρια ζώνης (σε μέτρα) ανά ένταση θερμικής ακτινοβολίας και ανά υπόθεση για 

μέση επιφάνεια διαρροής 710 m2. 

Υπόθεση Ένταση θερμικής ακτινοβολίας (kW/m2) 

1,00 3,00 5,00 6,00 15,00 37,50 

1η 84,8 49,0 37,9 34,6 21,9 13,8 

2η 212,1 122,5 94,9 86,6 54,8 34,6 

3η 510,8 294,9 228,4 208,5 131,9 83,4 

4η 212,6 122,7 95,1 86,8 54,9 34,7 

 

Από τα αποτελέσματα αυτά διαπιστώνονται τα εξής : 

Α΄ Πλην της πρώτης ζώνης (ένταση θερμικής ακτινοβολίας 1 kW/m2) όλες οι άλλες ζώνες 

απέχουν αρκετά από τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις του σταθμού. 

Β΄ Ειδικότερα για την ζώνη των 15 kW/m2, διαπιστώνεται ότι η ελάχιστη απόσταση 

προσέγγισης των καιγόμενων δεξαμενών από τις δυνάμεις καταστολής κατά την 

υπόθεση 3 είναι τα 132 μέτρα. Η απόσταση αυτή κρίνεται ως επαρκής δια την ρίψη 

αφρωδών πυροσβεστικών υγρών (πυροσβεστικό όχημα ή ελικόπτερο ρίψεων).  

Γ΄ Η απόσταση ασφαλείας για την προστασία των υπολοίπων εγκαταστάσεων του 

σταθμού είναι της τάξεως των 83,4 μέτρων (για ακτινοβολία 37,5 kW/m2) . Η 

απόσταση αυτή κρίνεται ως επαρκής.  

Οι εγκαταστάσεις παροχής φυσικού αερίου ,οι αποθήκες των δεξαμενές επεξεργασίας 

νερού και υγρών αποβλήτων καθώς και οι χώροι αποθήκευσης υδρογόνου, είναι εκτός 

ζώνης εντάσεως 37,5 kW/m2.  Σε κάθε περίπτωση αποκλείεται και η εμφάνιση 

πολλαπλασιαστικών φαινομένων τύπου DOMINO. 

Δ΄ Στην περίπτωση της υπόθεσης 4, οι αντίστοιχες αποστάσεις ασφαλείας μειώνονται 

σημαντικά. Στην πράξη οι αποστάσεις αυτές αναμένονται να είναι ακόμα μικρότερες 

λόγω της πρόβλεψης πυράντοχων υψηλών τοιχωμάτων από σκυρόδεμα, τα οποία 

περικλείουν κατά μήκος το βυτιοφόρο όχημα. 
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Ε΄ Σημειώνεται ότι οι υπολογισμοί έγιναν χωρίς να ληφθούν υπόψη τα υφιστάμενα μέτρα 

πρόληψης των ατυχημάτων και περιορισμού των συνεπειών τους καθώς και η 

εφαρμογή των διαδικασιών αντιμετώπισης σύμφωνα με το Εσωτερικό Σχέδιο 

Έκτακτης Ανάγκης. 

Συμπερασματικά διαπιστώνεται ότι οι επιπτώσεις από πυρκαγιές όλων των υποθέσεων 

περιορίζονται μόνο στο επίπεδο των υλικών ζημιών και ότι δεν αντιμετωπίζεται κίνδυνος για 

τους εργαζόμενους ή, πολλώ δε μάλλον, δια το ευρύτερο κοινό. 

5.5 Έλεγχος τοξικότητας κατά την διασπορά των καυσαερίων 

5.5.1 Γενικά 

Το ΠΕΚ (Πετρέλαιο Εξωτερικής Καύσεως) και οι ατμοί αυτού δεν κατατάσσονται στις τοξικές 

ουσίες. Επομένως το πετρέλαιο αυτό δεν εμπίπτει ευθέως στις διατάξεις της οδηγίας Seveso. 

Το πετρέλαιο δύναται να καταστεί εμμέσως τοξικό μετά από καύση και απελευθέρωση 

διοξειδίων του θείου στην ατμόσφαιρα.  

Βάση νέας Ευρωπαϊκής οδηγίας 1999/30/EC που έχει επικυρωθεί με την Πράξη Υπουργικού 

Συμβουλίου Π.Υ.Σ 34/2202 οι οριακές τιμές συγκεντρώσεων SO2 στον αέρα βάσει της νέας 

Ευρωπαϊκής Οδηγίας έχουν ως εξής : 

 

Πίνακας 5.6: Νέο όριο SO2 ποιότητα αέρα για την προστασία της υγείας του ανθρώπου 

 Περίοδος 

μέσου 

όρου 

Οριακή τιμή Περιθώριο ανοχής Ημερομηνία 

ικανοποίησης 

ορίου 

Ωριαία οριακή τιμή 

για την προστασία της 

υγείας του ανθρώπου 

1 ώρα 350 μg/Nm³ SO2 Όχι 

πλέον των 24 

υπερβάσεων το έτος 

150 μg/Nm (43%) κατά την 

έναρξη ισχύος της Οδηγίας 

με γραμμική μείωση από 1 

Ιανουαρίου 2001 και κάθε 

12 μήνες εντεύθεν έως το 

μηδέν κατά  το έτος 2005 

1 Ιανουαρίου 

2005 

Ημερήσια οριακή τιμή 

για την προστασία της 

υγείας του ανθρώπου 

24 ώρες 150 μg/Nm³ SO2 Όχι 

πλέον των 3 

υπερβάσεων το έτος 

κανένα 1 Ιανουαρίου 

2005 

Στην παρούσα παράγραφο ελέγχονται οι συγκεντρώσεις SO2 επί εδάφους οι οποίες είναι 

δυνατόν να προκύψουν μετά από διασπορά των προϊόντων της ανεξέλεγκτης καύσεως του 

ΠΕΚ. Επιπλέον υπολογίζονται οι τιμές των LOC (Level of Concern – Βαθμίδα ανησυχίας) , 

IDHL (Immediately Dangerous to Life and Health – Αμεσα επικίνδυνες σε ζωή και υγεία), 

LC50 (Lethal Concentration – Θανατηφόρος συγκέντρωση με 50% πιθανότητα επιβίωσης) 

Οδηγίες δημόσιας έκθεσης σε τοξικές ουσίες 

Το θέμα των ορίων συγκεντρώσεων σε τοξικές ουσίες σε δημόσιους χώρους (εργαζόμενοι και 

κοινό) αποτελεί αντικείμενο συνεχούς έρευνας μεταξύ των υγιεινολόγων σε Ευρώπη και 

Αμερική. Για το διοξείδιο του θείου έχουν προταθεί τα ακόλουθα όρια : 
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Πίνακας 5.7: Τρία όρια εκθέσεως στο διοξείδιο του θείου 

Ουσία 
ERPG-

2 

1/10 IDLH 

(Αριθμοί στην παρένθεση 

αφορούν τιμές προς του 1994) 

IDLH 

(Αριθμοί στην παρένθεση 

αφορούν τιμές προς του 1994) 

Διοξείδιο του 

θείου 
3 ppmv 10 (10) ppmv 100 (100) ppmv 

ppmv: Μέρη  στο εκατομμύριο κατ’ όγκο 

Όπου ο δείκτης LOC λαμβάνεται συχνά ίσος με την τιμή 1/10 IDLH ή ίση με  

ERPG¨: The Emergency Response Planning Guidelines (Οδηγίες σχεδιασμού έκτακτων 

μέτρων). Ο δείκτης αυτός δίδεται σε τρεις βαθμίδες: 1,2 και 3.  

• Η βαθμίδα 3 αντιστοιχεί στο όριο επιβίωσης όλων των ατόμων όταν εκτεθούν συνεχώς 

στην ουσία για μία ώρα.  

• Η βαθμίδα 2 αντιστοιχεί στο όριο το οποίο επιτρέπει στα άτομα να διατηρούν την 

δυνατότητα αυτοπροστασίας ακόμα και όταν εκτεθούν στην ουσία για μία ώρα.  

• H βαθμίδα 1 αντιστοιχεί στο όριο το οποίο επιφέρει μόνο προσωρινή επίδραση στην 

υγεία, μετά από έκθεση κατά μία ώρα στην ουσία.  

Σύμφωνα με την ΑΙΗΑ, τα τρία όρια για το διοξείδιο του θείου προτείνονται ως εξής: 

 

Ουσία ERPG-1 ERPG-2 ERPG-3 

Διοξείδιο του θείου 0,3 ppmv 3,0 ppmv 15 ppmv 

 

Μετατρέποντας τις μονάδες από ppmv σε mg/m3 (στους 15 °C) προκύπτει ο συντελεστής 

μετατροπής (Μοριακό βάρος)/ 22,4 (288/273) = 2,71. Τότε τα ανωτέρω όρια γίνονται : 

 

Ουσία ERPG-1 ERPG-2 ERPG-3 

Διοξείδιο του θείου 0,813 mg/m3 8,13 mg/m3 40,52 mg/m3 

 

5.5.2 Ανάλυση διασποράς 

Στη συνέχεια και στο Παράρτημα Β παρατίθενται τα αποτελέσματα της ανάλυσης διασποράς 

των οξειδίων του θείου, τα οποία έχουν υπολογιστεί με όριο συγκεντρώσεων θείου στο 

πετρέλαιο ίσο με 50 mg/kg.  Από το 2009 το όριο συγκεντρώσεως θείου στο πετρέλαιο κίνησης 

άλλαξε διά νόμου από τα 50 στα 10 mg/kg δηλαδή μειώθηκε κατά 5 φορές. Επομένως οι 

υπολογιζόμενες εκπομπές SO2 έχουν σήμερα μειωθεί κατά 80%, δηλαδή θα πρέπει να 

διαιρεθούν με το 5. Αντίστοιχα πρέπει να διαιρεθούν δια του πέντε οι υπολογιζόμενες 

συγκεντρώσεις, διότι αυτές είναι ευθέως ανάλογες του ρυθμού εκπομπής αυτών.  
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Στο Παράρτημα Β παρατίθεται ανάλυση για τον υπολογισμό των συγκεντρώσεων SO2 στο 

έδαφος με βάση διαφορετικές συνθήκες ευστάθειας. Για την ανάλυση της χείριστης 

περίπτωσης (worst case analysis) λαμβάνεται με βάση τον κανονισμό 40 CFR 68.22 ταχύτητα 

ανέμου u = 1,5 m/sec και συνθήκη ευστάθειας F (πολύ ευσταθή κατάσταση). Η συγκέντρωση 

SO2 στο έδαφος προκύπτει ίση με 1,3 μg/Nm³ (υπό ξηρές συνθήκες και 15% O2) που είναι 

κατά πολύ χαμηλότερη από τα όρια που προβλέπονται στην Ευρωπαϊκή οδηγία 1999/30/EC 

και δεν πλησιάζουν στα όρια επικινδυνότητας ERPG-1 ή 1/10 IDLH για το διοξείδιο του θείου. 

Επειδή οι υπολογιζόμενες αιχμές είναι πάντα σημαντικά μικρότερες από τις ανωτέρω τιμές, 

συμπεραίνεται ότι οι επιπτώσεις από εκπομπές SO2 λόγω της λειτουργίας του σταθμού είναι 

πρακτικά αμελητέες.  

Τα συμπεράσματα αυτά ισχύουν κατά πολύ περισσότερο εάν τα αποτελέσματα του 

Παραρτήματος Β διαιρεθούν με το 5, εάν δηλαδή η προκύπτουσα συγκέντρωση περιοριστεί 

μόνο στα 1,3/5 = 0,26 μg/Nm³ 

5.6 Μέτρα προστασίας 

5.6.1 Γενικά 

Ο Σταθµός να καταναλώνει φυσικό αέριο που θα µεταφέρεται απευθείας από κεντρικό αγωγό. 

Σε έκτακτες περιπτώσεις, εάν ζητηθεί από την ΡΑΕ (χωρίς να υπερβαίνει, αθροιστικά, τις 10 

ηµέρες για κάθε ηµερολογιακό έτος) µπορεί να καταναλώνεται πετρέλαιο ντήζελ. 

Τα επίγεια τµήµατα των αγωγών τροφοδοσίας καυσίµων να επιθεωρούνται οπτικά 

τουλάχιστον µία φορά την ηµέρα. 

Βάσει προγράµµατος να ελέγχεται ο εξοπλισµός για την ανίχνευση και την αντιµετώπιση 

διαρροών φυσικού αερίου. 

Οι λεκάνες ασφαλείας να είναι στεγανές, εφοδιασµένες µε κατάλληλους συλλεκτήριους 

µηχανισµούς για τη συλλογή των εξυδατώσεων και των οµβρίων υδάτων. 

Η βασική δεξαμενή πετρελαίου χωρητικότητας 12.000 m3 καθώς και η δεξαμενή ημέρας 

χωρητικότητας 1000 m3 θα περιβάλλονται από λεκάνη ασφαλείας τετραγωνικού σχήματος 

σύμφωνα με τα σχέδια. Το ύψος του τοιχίου της λεκάνης ασφαλείας θα είναι ίσο με 2 m με το 

οποίο εξασφαλίζεται η πλήρης κάλυψη μίας ολοσχερούς διαρροής πετρελαίου και από τις δύο 

δεξαμενές. Το δάπεδο της λεκάνης ασφαλείας, δηλαδή του αναχώματος το οποίο περιβάλεις 

τις δύο δεξαμενές θα είναι καλυμμένο από σκυρόδεμα. 

Η σχεδίαση, η κατασκευή και ο εξοπλισµός των δεξαµενών αποθήκευσης καυσίµων να 

καλύπτουν τις απαιτήσεις του Π∆ 44/87 (ΦΕΚ 15/Α), όπως κάθε φορά ισχύει. 

 Μεγάλης έκτασης διαρροές καυσίµων στο χώρο των λεκανών ασφαλείας να ανακτώνται κατά 

το δυνατόν και να επαναχρησιµοποιούνται. 
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5.6.2 Εξοπλισμός και μέτρα πυροπροστασίας  

Δια την αντιμετώπιση των ανωτέρω επικίνδυνων επιπτώσεων από την εκήλωση πυρκαγιάς 

στην δεξαμενή πετρελαίου, θα εφαρμοστούν τα ακόλουθε μέτρα: 

• Αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας δια την Οδηγία Seveso III 

• Φύλλα δεδομένα ασφαλείες για όλες τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στο 

εργοστάσιο ή παράγονται κατά την καύση του πετρελαίου 

• Μέτρα πυροπροστασίας για τις δεξαμενές καυσίμου 

- Προστασία από διαρροές 

- Σύστημα ψύξεως δεξαμενών πετρελαίου 

- Μόνιμο αφροποιητικό σύστημα δεξαμενών πετρελαίου 

- Υπολογισμός χωρητικότητας δεξαμενής νερού 

- Υπολογισμός δικτύου διανομής νερού πυρόσβεσης 

- Οχημα τροφοδοσίας και τροφοδοσία δεξαμενών 

• Σύστημα διαχείρισης και οργάνωσης της μονάδας για την πρόληψη μεγάλων 

ατυχημάτων 

• Πολιτική Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων (ΠΠΜΑ) 

Τα συστήματα αυτά θα μελετηθούν αναλυτικά κατά το στάδιο της οικοδομικής αδείας του 

σταθμού.  
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6 ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ-ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΝΕΡΑ 

6.1 Γενικα 

Αυτό είναι το τρίτο δυνητικό επεισόδιο το οποίο μπορεί να προκαλέσει κινδύνους σοβαρού 

ατυχήματος κα αφορά την διάχυση μεγάλης ποσότητας χημικών του εργοστασίου σε 

επιφανειακά-πλημμυρικά ύδατα τα οποία εισβάλουν εις τους χώρους του εργοστασίου και 

συμπαρασύρουν δοχεία περιέχονται επικίνδυνες χημικές ουσίες, είτε σε αποθηκευμένη μορφή 

είτε διασυνδεδεμένα με τις δοσιμετρικές αντλίες προς έγχυση των απαιτούμενων ποσοτήτων 

αυτών εις τα επιμέρους υδραυλικά κυκλώματα. 

6.2 Οι κρίσιμες ποσότητες επικινδύνων χημικών 

Από τις χημικές ουσίες των πινάκων 4.5 και 4.6 γίνεται μία επιλογή επιλέγονται οι πλέον 

επικίνδυνες ουσίες που έχουν την δυνατότητα να προκαλέσουν ρύπανση στο έδαφος ή στα 

υπόγεια ύδατα. Τα κριτήρια αφαιρέσεως ουσιών είναι τα εξής: 

1. Εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες του Πίνακα 4.6 

2. Χημικές ουσίες του Πίνακα 4.5 με χαμηλή ποσότητα παρουσίας κάτω του ενός τόνου  

Οι εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες του Πίνακα 4.6 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 4.5 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. 

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. 
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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.  

6.3 Όροι και  µέτρα ασφαλείας δια την αποθήκευση χημικών 

Οι όροι, µέτρα και περιορισµοί που πρέπει να λαµβάνονται για την ελαχιστοποίηση και την 

αντιµετώπιση των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

6.3.1 Γενικές ρυθµίσεις 

Ο φορέας του έργου όπως και κάθε κατά νόµο υπόχρεος φέρει ακέραιη την ευθύνη για την 

τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, µέτρων και περιορισµών που επιβάλλονται µε την 

παρούσα απόφαση. 

Ο φορέας του έργου έχει την υποχρέωση ορισµού αρµόδιου προσώπου για την 

παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, µέτρων και περιορισµών που 

τίθενται µε την παρούσα Απόφαση και γνωστοποίησης του ονόµατός του στην αρµόδια 

περιβαλλοντική αρχή. 

Ο φορέας του έργου έχει την υποχρέωση τήρησης των διατάξεων της κείµενης 

περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της ΥΑ 

48963/2012 (ΦΕΚ 2703/Β/2012).  

Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή και 

λειτουργία του έργου θα πρέπει προηγουµένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόµενες 

από την κείµενη νοµοθεσία άδειες και εγκρίσεις.  

6.3.2 ∆ιακίνηση, αποθήκευση και χρήση πρώτων υλών, πρόσθετων υλικών 

Στις περιπτώσεις διακοπής της τροφοδοσίας σε φυσικό αέριο, εναλλακτικά δύναται να 

καταναλώνεται πετρέλαιο κίνησης των εκάστοτε ισχυουσών κρατικών προδιαγραφών σε 

ποσότητα που αντιστοιχεί σε αδιάλειπτη λειτουργία 24 ωρών υπό πλήρες φορτίο, για 

λειτουργία διάρκειας πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών, µετά από προσθήκη και µετατροπή 

του εξοπλισµού της εγκατάστασης καύσης του αεριοστροβίλου. Παρέκκλιση από τα 

προαναφερόµενα είναι δυνατή, ύστερα από Απόφαση του ΥΠΕΚΑ, στην οποία θα 

προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις και η διάρκεια της παρέκκλισης. 
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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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6.3.3 Υγρά απόβλητα 

Τα υγρά απόβλητα της µονάδας απιονισµού (απόβλητα από τη διαδικασία αναγέννησης 

ρητινών και από τον αυτοκαθαρισµό λοιπών φίλτρων) και άλλα βιομηχανικά απόβλητα θα 

οδηγούνται σε δύο (2) δεξαµενές εξουδετέρωσης, οι οποίες λειτουργούν εναλλάξ και έχουν 

χωρητικότητα 20 m 3 έκαστη. Στα υγρά απόβλητα που καταλήγουν στις δεξαµενές 

εξουδετέρωσης θα προστίθενται διαλύµατα εξουδετέρωσης ανάλογα µε το µετρούµενο pH. 

Μετά την εξουδετέρωση, τα εν λόγω υγρά απόβλητα µαζί µε τα υγρά απόβλητα από την 

στρατσώνα και από την εκκένωση του λέβητα ανάκτησης θερµότητας, να συγκεντρώνονται 

σε µία από τις δύο (2) δεξαµενές υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων, χωρητικότητας 100 m 3 

έκαστη, και από εκεί να παραλαµβάνονται από κατάλληλα αδειοδοτηµένη εταιρεία για την 

περαιτέρω διάθεσή τους σε κατάλληλα αδειοδοτηµένη εγκατάσταση επεξεργασίας.  

Τα υγρά βιοµηχανικά απόβλητα από την αναγέννηση ρητινών (εκπλύµατα) της µονάδας 

απιονισµού, τα οποία έχουν χαµηλή αγωγιµότητα να ανακυκλώνονται. 

Τυχόν ρυπασµένα όµβρια ύδατα, υγρά απόβλητα από εξυδατώσεις, διαρροές ελαίων και 

εφεδρικού καυσίµου, να κατακρατούνται στις αντίστοιχες λεκάνες ασφαλείας από σκυρόδεµα 

εφοδιασµένες µε διάταξη ελαιοδιαχωρισµού. Η ελαιώδης φάση να παραλαµβάνεται από 

κατάλληλα αδειοδοτηµένη εταιρεία για την περαιτέρω διάθεσή της σε κατάλληλα 

αδειοδοτηµένη εγκατάσταση επεξεργασίας, ενώ η υδατική φάση να οδηγείται στο δίκτυο 

οµβρίων του Σταθµού. Η υδατική φάση, µετά τον ανωτέρω ελαιοδιαχωρισµό θα οδηγείται 

µέσω του δικτύου οµβρίων του Σταθµού σε δεξαµενή ηρεµίας («1ης βροχής»), όπου γίνεται 

καθίζηση τυχόν στερεών σωµατιδίων και κατόπιν, µέσω αντλίας, το νερό να διοχετεύεται σε 

2η δεξαµενή («2ης βροχής»). Από τη 2η δεξαµενή τα όµβρια να διατίθενται µέσω αντλιών, 

εκτός του Σταθµού, στον ρέμα Κουσμπανασιώτη 

2.6.5 Τα αστικά λύµατα του προσωπικού να συλλέγονται σε δύο (2) στεγανές δεξαµενές, στο 

Κτίριο Ηλεκτρικών και Ελέγχου και στο Κτίριο Μηχανουργείου και Αποθηκών. Η διάθεσή 

τους θα γίνεται στην ΔΕΥΑ Λάρισας, είτε µε βυτία είτε με απ’ευθείας σύνδεση με το δίκτυο 

αποχετεύσεως της ΔΕΥΑΛ. 

Τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από τις πλύσεις του αεροστροβίλου (περίπου 50 m³/έτος) 

να παραλαµβάνονται από κατάλληλα αδειοδοτηµένη εταιρεία για την περαιτέρω διάθεσή τους 

σε κατάλληλα αδειοδοτηµένη εγκατάσταση επεξεργασίας και θα τηρούνται τα σχετικά 

παραστατικά µεταφοράς τους. 

Θα λαµβάνεται µέριµνα για την κατά το δυνατόν µεγαλύτερη ανακύκλωση νερού. 

Για τον έλεγχο της ποιότητας των προς διάθεση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων θα 

πραγµατοποιείται δειγµατοληψία πριν την εκκένωση των αντίστοιχων στεγανών δεξαµενών. 

Απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο διάθεση ανεπεξέργαστων ή ανεπαρκώς 

επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον (έδαφος, υπέδαφος ή αποδέκτης υγρών 

αποβλήτων). 

6.3.3.1 Λεκάνες προστασίας χημικών ουσιών 

Οι χημικές ουσίες του Πίνακα 6.1 θα αποθηκεύονται σε κυλινδρικές μεταλλικές δεξαμενές οι 

οποίες θα περιβάλλονται από λεκάνες συλλογής και αποχετεύσεως τυχόν διαρροών από τις 

δεξαμενές αυτές. Η αποχέτευση θα εξασφαλίζεται μέσω καταλλήλων ρήσεων του δαπέδου 
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ώστε ακόμα και μεγάλες διαρροές θα οδηγούνται ασφαλώς εις τις ανωτέρω αναφερόμενες 

δεξαμενές επεξεργασίας και τελικής διαθέσεως των βιομηχανικών. Οι λεκάνες και οι 

αποχετευτικοί οχετοί διαθέτουν κατάλληλη επικάλυψη, ήτις είναι ανθεκτική της διαβρώσεως 

από τα εισρέοντα υγρά. 

6.4 Χωροθέτηση Έργου ή Δραστηριότητας 

6.4.1 Γενική θεώρηση 

Η χωροθέτηση του σταθμού και των συνοδών έργων δίδεται στον Χάρτη 2.1 και 2.2 της ΜΠΕ. 

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

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

(ΔΚ) της Δημοτικής Ενότητας Νικαίας του Δήμου Κιλελέρ.  

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

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

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

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

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

Προστασίας Νατούρα.  

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

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

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

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

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

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

ανατολικώς και νοτίως του σταθμού εν είδει πράσινων φύλων. 

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

(Α/Δ) Αθηνών Θεσσαλονίκης (ΠΑΘΕ). 

6.4.2 Τα συνοδά έργα 

Εις την 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.  

6.4.3 Γήπεδο σταθμού 

Εις την παράγραφο 2.2.5 της ΜΠΕ χωροθετείται το γήπεδο του ΘΗΣ Χάλκης και δίδονται οι 

σχετικές συντεταγμένες και χάρτες. 
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6.4.4 Διασύνδεση  με το σύσημα φυσικού αερίου 

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

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

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

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

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

110.000 Nm3/h κατά μέγιστο.  

6.4.5  Ηλεκτρική Διασύνδεση 

Εις τον Χάρτη 2.6 της ΜΠΕ  δίδεται η χωροθέτηση του Κέντρου Υψηλής Τάσεως (ΚΥΤ) 

Λάρισας καθώς επίσης και οι υφιστάμενες διερχόμενες γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσεως 

400 kV (ερυθρού χρώματος) και 150 kV (πρασίνου χρώματος).  

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

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

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

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

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

ΜΠΕ 

6.4.6 Υδροδότηση του ΘΗΣ Εβρου  

Το μεγαλύτερο μέρος της υδροδοτήσεως του σταθμού θα προέρχεται από το δίκτυο της 

ΔΕΥΑΛ ενώ ένα μικρό ποσοστό από γεώτρηση στην περιοχή του σταθμού. 

6.5 Παρουσίαση του ΘΗΣ Εβρου 

Η τρισδιάστατη απεικόνηση των εγκαταστάσεων παραγωγής δίδεται στα ακόλουθα Σχέδια : 

Σχέδιο 6.1 :  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 6.2  :  ΝΑ άποψη του σταθμού.  

Διακρίνονται τα ίδια στοιχεία με εκείνα του Σχεδίου 2.1  

Σχέδιο 6.3 :  Ανατολική άποψη σταθμού.  

Διακρίνεται ο αεροψυκτος πύργος ψύξεως και τα κτίρια αεροστροβίλου και 

ατμοστροβίλου. 

Σχέδιο 6.4:  Βόρεια άποψη ΘΗΣ Χάλκης  

Διακρίνεται ο αερόψυκτος πύργος ψύξεως και η αυλή υψηλής τάσεως 

Σχέδιο 6.5 :  Δυτική άποψη ΘΗΣ Χάλκης.  

Διακρίνονται οι εξερχόμενοι σωλήνες των καλωδίων της ηλεκτρογεννήτριας, ο 

μετασχηματιστής ανυψώσεως τάσεως και οι πυλώνες μεταφοράς ρεύματος 
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Σχέδιο 6.6:  Κάτοψη ΘΗΣ Χάλκης εντός του γηπέδου του σταθμού 

Σχέδιο 6.7 : Νότια προοπτική άποψη ΘΗΣ Χάλκης εντός του γηπέδου του σταθμού 

 

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

σωληνώσεων και εσχαρών του σταθμού για την διακίνηση των ρευστών. 

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

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

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

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

ορόσημο λόγω της άκρως συμμαζεμένης όψεώς και της βιομηχανικής αρχιτεκτονικής του.  

Εις την Εικόνα 6.1. δίδεται μία πανοραμική φωτογραφία ληφθείσα από νότιο σύνορο του 

γηπέδου του ΘΗΣ Χάλκης με κατεύθυνση προς Βορρά. Από τις επόμενες εικόνες δίδονται 

πανοραμικές απόψεις του σταθμού από διάφορες κατευθύνσης. 

 

Από τα σχέδια 6.6 και 6.7 διαπιστώνεται ότι το γήπεδο του ΘΗΣ Χάλκης ευρίσκεται σε  αμιγώς 

γεωργική έκταση οποία ουδέποτε υπήρξε βιομηχανική και επομένως είναι παρθένα ως προς 

τις επικίνδυνες ουσίες οι οποίες αφορούν τον ΘΗΣ Χάλκης και εξετάζονται εδώ. 
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Σχέδιο 6.1 : 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 6.2  : 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 6.3 : 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 6.4: 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 6.5 : 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 6.6: Νότια προοπτική όψη ΘΗΣ Χάλκης ἐντός του γηπέδου εγκαταστάσεως 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΤεχνοΜετρική ΘΗΣ Χάλκης : Έκθεση 1915 

 

 

 - 72 - Ιανουάριος  2020 

 

 

 

Σχέδιο 6.7 : Δυτική προοπτικη  άποψη ΘΗΣ Χάλκης  
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6.6 Υδατικοί πόροι 

6.6.1 Γενικά 

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 
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Εικόνα 6.1 : Πανοραμική ΒΔ φωτογράφηση της του γηπέδου του ΘΗΣ Χάλκης  
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6.6.1.1 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.  

Στο Σχήμα 6.1. δίδονται τα Επιφανειακά Υδατικά Συστήματα (ΕΕΣ) της Θεσσαλίας και οι 

λεκάνες απορροής. Εις το Σχήμα φαίνεται και το ρέμα Κουσμπανασιώτη το οποίο απέχει μόλις 

400 μέτρα από το γήπεδο του σταθμού και αποτελεί φυσικό αποδέκτη απορροής ομβρίων 

υδάτων του σταθμού και επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων. 

Στο Σχήμα 6.2. δίδεται λεπτομερής ονοματολογία και κωδικοί των επιφανειακών υδάτων στην 

περιοχή μελέτης του σταθμού. 
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Σχήμα 6.1 : Υδατικό Διαμέρισμα 08 Θεσσαλίας : Λεκάνες απορροής και επιφανειακά υδατικά συστήματα 
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Λάρισα 

ΘΗΣ Χάλκης
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Σχήμα 6.2 : Υδατικό Διαμέρισμα 08 Θεσσαλίας : Επιφανειακά ύδατα περιοχής μελέτης 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εις τον Πίνακα 6.2. 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 6.2: 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 

 

Στο Σχήμα 6.3 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 6.3: Σημειακές πηγές ρυπάνσεως επιφανειακών υδάτων περιοχής μελέτης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

ρέμα Κουσμπασανιώτη ώστε να μην υπάρχει περαιτέρω επιβάρυνση της ποιότητας των 

υδάτων του ρέματος..  

 

 

  

Δήμος Λαρισαίων 

ΘΗΣ Χάλκης 
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6.6.2 Υπόγεια Υδατικά Συστήματα (ΥΣΣ) 

6.6.2.1 Γενικά 

Στον Πίνακα 6.3. δίδονται τα ΥΣΣ στην περιοχή μελέτης με τους κωδικού τους. 

Πίνακας 6.3 : 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 



ΤεχνοΜετρική ΘΗΣ Χάλκης : Έκθεση 1915 

 

 

 - 80 - Ιανουάριος  2020 

 

 

 

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 6.3 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. 

6.6.2.2 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.  

6.6.2.3 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 6.4, 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 6.4 : Ενδεικτικές αναλύσεις νερού δύο γεωτρήσεων της ΔΕΥΑΛ 

 Θέση Γιαννούλη Θέση Κοιλάδα Παραμετρική τιμή Ημερομηνία 

Χρώμα 
Αποδεκτή + Άνευ 
ασυνήθους 
μεταβολής 2 

Αποδεκτή + Άνευ 
ασυνήθους 
μεταβολής 2 

Αποδεκτή στους καταναλωτές και 
άνευ ασυνήθους μεταβολής 

22/3/2019 

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

22/3/2019 

Γεύση 
Αποδεκτή + Άνευ 
ασυνήθους μεταβολής 

Αποδεκτή + Άνευ 
ασυνήθους 
μεταβολής 

Αποδεκτή στους καταναλωτές και 
άνευ ασυνήθους μεταβολής 

22/3/2019 

Οσμή 
Αποδεκτή + Άνευ 
ασυνήθους μεταβολής 

Αποδεκτή + Άνευ 
ασυνήθους 
μεταβολής 

Αποδεκτή στους καταναλωτές και 
άνευ ασυνήθους μεταβολής 

22/3/2019 

pH 7.9 pH  ≥6.5 και ≤9.5 22/3/2019 

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

Υπολειμματικό 
χλώριο 

0.2  
 

22/3/2019 

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

Αριθμός αποικιών 
σε 22°C 

Άνευ ασυνήθους 
μεταβολής 5 cfu/mL 

 Άνευ ασυνήθους μεταβολής 22/3/2019 

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

Clostridium 
Perfringens 

0 cfu/100mL 
 

0 cfu/100mL 22/3/2019 

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

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

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

Νάτριο 55 mg/L 39 200 mg/L 22/3/2019 

Ολικός οργανικός 
άνθρακας (TOC) 

0.96 mg/L 
0,78 

Άνευ ασυνήθους μεταβολής 22/3/2019 

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

Σίδηρος 21 μg/L  200 μg/L 22/3/2019 

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

 

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

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

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

ΚΥΑ. 

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

παλλαπλασιάζονται επίσης με τον συντελεστή συντελεστή συγκεντρώσεως και πάλι θα 

ευρίσκονται εντός των ορίων της ανωτέρω ΚΥΑ. 

Τέλος στο Σχήμα 6.4 δίδεται η χημική κατάσταση των υπογείων υδατικών συστημάτων του 

ΥΔ Θεσσαλίας. Παρατηρείται ότι η θέση του ΘΗΣ Χάλκης ευρίσκεται υπεράνω του ΥΥΣ 

Λάρισας-Κάρλας η οποία χαρακτηρίζεται ως καλή.  
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Σχήμα 6.4: Χημική κατάσταση υπόγειων υδατικών συστημάτων ΥΔ Θεσσαλίας  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΗΣ Χάλκης Πηνειός  

Δήμος 
Λαρισαίων 
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6.6.3 Γενικότερες παρατηρήσεις και συμπεράσματα επί του Διαχειριστικού Σχεδίου 

• Οι απαιτήσεις υδρεύσεως του ΘΗΣ Χάλκης είναι γενικώς περιορισμένες και 

εκτιμώνται σε 72.000 m3 ετησίως,  

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

περιοχή του Κάμπου εις την οποία γίνεται υπεράντληση αρδευτικού νερού και 

πλεονασματικό εις τις ορεινότερες περιοχές. Η ευρύτερη περιοχή του ΘΗΣ Χάλκης, 

μεταξύ Νικαίας και Χάλκης είναι ελλειμματική  

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

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

με αποτέλεσμα την υπερετήσια πτώση στάθμης των υπόγειων υδροφορέων.  

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

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

εξοικονόμηση νερού, συνδυασμένη χρήση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, 

αξιοποίηση του πλεονασματικού επιφανειακού δυναμικού με παράλληλη τήρηση των 

περιβαλλοντικών στόχων που τίθενται για τα υδάτινα σώματα του ΥΔ. 

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

υδρεύσεως της ΔΕΥ ΑΛ 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  
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6.7 Όμβρια ύδατα και πλημμυρικά φαινόμενα περιοχής 

6.7.1 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. 

6.7.2 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 6.5 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 6.5 : Χάρτης Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας στην ευρύτερη περιοχή του σταθμού 
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Σχήμα 6.6 : Ισοϋψείς καμπύλες και χάρτης επικινδυνότητας πλημμυρών στην περιοχή μελέτης 
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Το Σχήμα 6.6 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 ενώ τα στοιχεία δια τις πλημμυρικές ζώνες από την  ηλεκτρονική διεύθυνση : 

http://www.ypeka.gr/Portals/0/Files/Ydata/08%20Zones%20DYKP.zip .   

Στα Σχήματα 6.5 και 6.6 δίδονται με πράσινα τετράγωνα ιστορικές πλημμύρες που συνέβησαν 

κατά το παρελθόν ενώ με ερυθρούς κύκλους δίδονται οι μεγάλες ιστορικές πλημμύρες.  

Από τα Σχήματα 6.5 και 6.6 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 6.6).  

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. 

6.7.3 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). 

6.7.4 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.  

http://www.ypeka.gr/Portals/0/Files/Ydata/08%20Zones%20DYKP.zip
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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.  

6.7.5 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 6.1 που ακολουθεί:΅ 



 
ΤεχνοΜετρική ΘΗΣ Χάλκης : Έκθεση 1915 

 

 - 90 - Ιανουάριος  2020 

 

ΘΗΣ Χάλκης 

Χάρτης 6.1.α: Χάρτες πλημμυρών υψηλής, μέσης και χαμηλής πιθανότητας υπέρβασης δια περιόδους επαναφοράς  50 ετών  

https://floods.ypeka.gr/egyFloods/gr08/gr08_maps_jpg_p05/maxdepth/GR08_P05_S1_MD_T50_03600-43800.jpg 
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Νίκαια 

https://floods.ypeka.gr/egyFloods/gr08/gr08_maps_jpg_p05/maxdepth/GR08_P05_S1_MD_T50_03600-43800.jpg
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ΘΗΣ Χάλκης 

Χάρτης 6.2.β: Χάρτες πλημμυρών υψηλής, μέσης και χαμηλής πιθανότητας υπέρβασης δια περιόδους 100 ετών  

https://floods.ypeka.gr/egyFloods/gr08/maps/GR08_P05_S2_MD_T100_03600-43800.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χάλκη 
Νίκαια 

https://floods.ypeka.gr/egyFloods/gr08/maps/GR08_P05_S2_MD_T100_03600-43800.jpg
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. Χάρτης 6.3.γ: Χάρτες πλημμυρών υψηλής, μέσης και χαμηλής πιθα νότητας υπέρβασης δια περιόδους επαναφορ άς 1000 ετών 

\ https://floods.ypeka.gr/egyFloods/gr08/maps/GR08_P05_S3_MD_T1000_03600-43800.jpg 

ΘΗΣ Χάλκης 

Χάλκης 
Νίκαια 

https://floods.ypeka.gr/egyFloods/gr08/maps/GR08_P05_S3_MD_T1000_03600-43800.jpg
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Από τους χάρτες αυτούς διαπιστώνεται ότι το γήπεδο του ΘΗΣ Έβρου αναφορικά με τις 

πλημμυρικές ζώνες του Σχήματος 6.1  κείται  :  

• εκτός ζώνης δια περίοδο επαναφοράς 50 ετών (Σχήμα 6.1.α) 

• οριακά εντός ζώνης δια περίοδο επαναφοράς 100 ετών (Σχήμα 6.1.β) με μέγιστο βάθος 

πλημμύρας το 1 μέτρο 

• εντός  ζώνης δια περίοδο επαναφοράς 1000 ετών (Σχήμα 6.1.γ) με μέγιστο βάθος 

πλημμύρας τα 2 μέτρα. 

Βάσει των παρατηρήσεων αυτών διαπιστώνεται ότι δια τον ΘΗΣ Χάλκης απαιτείται να 

καταρτιστεί ένα σχέδιο διαχειρίσεως και αντιμετωπίσεως πλημμυρικών φαινομένων περιόδου 

επαναφοράς 1000 ετών και οριακά 100 ετών. 

6.7.6 Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας  

6.7.6.1 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. 

6.7.6.2 Στόχοι 

Στόχοι του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας εστιάζουν σε:  

➢ Στη μείωση των δυνητικών αρνητικών συνεπειών των πλημμυρών:  

o Στην ανθρώπινη υγεία,  

o Στο περιβάλλον,  

o Στην πολιτιστική κληρονομιά και  

o Στις οικονομικές δραστηριότητες  

➢ Σε μη κατασκευαστικές παρεμβάσεις και/ή  

➢ Στην μείωση των πιθανοτήτων πλημμύρας  

Ειδικότερα για τη Θεσσαλία οι στόχοι είναι:  

➢ Μετριασμός της έκθεσης στην πλημμύρα (Σ1-Πρόληψη)  

➢ Μείωση πιθανότητας πλημμύρας (Σ2-Προστασία)  

➢ Ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των πλημμυρών (Σ3-Ετοιμότητα)  
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➢ Βελτίωση των μηχανισμών αποκατάστασης των πληγεισών περιοχών (Σ4- 

Αποκατάσταση) 

6.7.7 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) 

6.7.8 Μέτρα Προστασίας:  

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

συστήματα αποστράγγισης, διατάξεις αποστράγγισης/ανασχεσης, όπως:  

o Έργα διαμόρφωσης/διαχείρισης κεντρικής και πλημμυρικής κοίτης,  

o Έργα φύτευσης όχθης υδατορρευμάτων,  

o Έργα αποθήκευσης πλημμυρικής αιχμής, κ.α.  

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

o Κατασκευή/τροποποίηση/αφαίρεση έργων συγκράτησης νερού,  

▪ Φράγματα,  

▪ Λεκάνες κατακράτησης/αποθήκευσης,  

▪ Ανάπτυξη κανόνων διαχείρισης ροής, κ.α 

➢ Αντιπλημμυρικά Έργα: Μέτρα παρεμβάσεων σε κοίτες υδατορευμάτων, ορεινά 

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



ΤεχνοΜετρική ΘΗΣ Χάλκης : Έκθεση 1915 

 

 

 - 95 - Ιανουάριος  2020 

 

 

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.  

6.7.9 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 

6.7.10 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),  
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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. 

6.8 Μέτρα αντιπλημμυρικής θωρακίσεως 

6.8.1 Σε επίπεδο σταθμού 

Για λόγους προστασίας του σταθμού από πλημμυρικά φαινόμενα, τρία  είναι τα κυριότερα 

μέτρα αντιπλημμυρικής θωρακίσεως του σταθμού : 

1. Υπερυψωμένες βάσεις μηχανημάτων, παραγωγικών εγκαταστάσεων και κτιρίων κατά 

τουλάχιστον 1,5 μέτρα από την στάθμη του εδάφους ενώ το κεντρικό κτίριο 

αεριοστροβίλου και ατμοστροβίλου θα εδράζονται επί βάσεις υψομετρικής στάθμης 

4,5 μέτρων.  

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 

3. Αποθήκευση των προβλεπόμενων χημικών ουσιών σε κλειστούς χώρους (κτίριο 

χημικών) και σε επίπεδο ορόφου άνω των 3,0 μ από την στάθμη του εδάφους. 

Με αυτά τα τρία 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 :  

4. 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. 

5. Διακίνηση όλων των επικινδύνων χημικών τόσο στους παραγωγικούς χώρους όσο και 

τους χώρους αποθηκεύσεως εντός αεροστεγώς συσκευασμένων δοχείων ή 

περιτυλιγμάτων. 

6. 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. 
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7. Οι αποθηκευτικοί χώροι των συσκευασμένων επικινδύνων στερεών και υγρών 

αποβλήτων του σταθμού θα είναι σε υπερυψωμένα μέρη του γηπέδου ώς να καθίσταται 

πρακτικά αμελητέοι οι κίνδυνοι εκθέσεως σε πλημμυρικά φαινόμενα. 

8. Συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση των πλημμυρικών φαινομένων σε 

επίπεδο νομού Λαρίσης και διατήρηση των λεκανών προσωρινής αποθηκεύσεως και 

επεξεργασίας υγρών αποβλήτων σε κατά το δυνατόν χαμηλότερη στάθμη με την 

ταχύτερη δυνατή απομάκρυνση αυτών από το γήπεδο του σταθμού. 

6.8.2 Σε επίπεδο Λεκάνης Απορροής 

Με βάση την απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, Απόφαση Aριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/ 

41377/329, ΦΕΚ 2685Β, του Ιουλίου 2018,  «Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων 

Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (EL08) 

και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων»  

προτείνονται εις τον Πίνακα 10-5 της αποφάσεως αυτής μία σειρά μέτρων δια την 

αντιμετώπιση πλημμυρών περιόδου επαναφοράς 100 ετών : Μέτρα Πρόληψης, Μέτρα 

Προστασίας, Μέτρα Ετοιμότητας και Μέτρα Αποκατάστασης 

Ο ΘΗΣ Χάλκης θα συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές δια την υλοποίηση και παρακολούθηση 

αυτών των μέτρων και ιδίως των μέτρων που άπτονται της τακτικής του λειτουργίας όπως 

εκείνων με α/α 1, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 5, 18, 19, 20 και 23.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΥΑ 170225/2014 

Βάσει της νέας παραγράφου 9.14 της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ,. 170225/2014, οι 

παράγοντες δια την εκτίμηση των κινδύνων σοβαρών ατυχημάτων και καταστροφών 

αναφέρονται στις παραγράφους 9.2 έως 9.13 οι οποίες επαναλαμβάνονται εδώ για λόγους 

πληρότητας: 

9.2 Επιπτώσεις σχετικές με τα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά 

9.2.1. Εκτιμώνται και αξιολογούνται οι επιπτώσεις στο μικροκλίμα και στα βιοκλιματικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής από την κατασκευή και λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας. 

9.2.2. Εάν από το έργο ή τη δραστηριότητα αναμένονται εκπομπές θερμών ή ψυχρών αερίων ή 

σημαντικές μεταβολές στην θερμοχωρητικότητα, εκτιμώνται ειδικότερα οι σχετικές μεταβολές. 

9.2.3. Εκτιμώνται οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας 

του έργου/δραστηριότητας, είτε με άμεσους υπολογισμούς, είτε με αξιοποίηση βιβλιογραφικών 

πληροφοριών για ανάλογες περιπτώσεις και υπολογίζεται η συνολική αύξηση ή μείωση των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου (εκφρασμένη σε ισοδύναμους τόνους CO2) σε σχέση με τη μηδενική λύση 

καθώς και τυχόν επιπτώσεις στη δυνατότητα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή (όπου απαιτείται 

ανάλογα με το είδος του έργου ή της δραστηριότητας και τη γεωγραφική του θέση . 

9.3 Επιπτώσεις στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 

9.3.1. Εκτιμώνται και αξιολογούνται οι αλλαγές στην εικόνα της ευρύτερης περιοχής, λόγω του έργου 

ή της δραστηριότητας. 

9.3.2. Χρησιμοποιούνται δόκιμες μέθοδοι αξιολόγησης τοπιολογικών μεταβολών και οπτικής 

παρείσδυσης.  

9.3.3. Συγκρίνεται, μέσω κατάλληλης φωτορεαλιστικής απεικόνισης, η υφιστάμενη εικόνα του τοπίου 

με αυτό που ενσωματώνει το έργο ή τη δραστηριότητα για τις περιπτώσεις που επηρεάζονται κατά 

ουσιαστικό βαθμό στοιχεία αυξημένου μορφολογικού ή τοπιολογικού ενδιαφέροντος. Για τις άλλες 

περιπτώσεις καθώς και για έργα και δραστηριότητες υποκατηγορίας Α2, η φωτορεαλιστική απεικόνιση 

είναι προαιρετική. 

9.3.4. Διερευνώνται και αξιολογούνται οι πιθανότητες διάσπασης της γραμμής του ορίζοντα και των 

φυσικών σχημάτων και χρωμάτων του τοπίου από την ένταξη του έργου ή της δραστηριότητας στην 

περιοχή, καθώς και οι νέες συνθήκες συνέχειας ή ασυνέχειας στην οργάνωσή του τοπίου. 

9.3.5. Εξετάζεται η συμβατότητα των επικείμενων αλλαγών σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση 

του Τοπίου, η οποία κυρώθηκε με το ν. 3827/2010 (Α’ 30). 

9.4 Επιπτώσεις σχετικές με τα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά 

9.4.1. Εντοπίζονται, με μακροσκοπικές κυρίως παρατηρήσεις, ενδεχόμενες  επιπτώσεις που αφορούν:  

9.4.1.i. Στην αλλοίωση, κατάτμηση της εξωτερικής επιφάνειας των πετρωμάτων. 

9.4.1.ii. Σε πιθανή καταστροφή ειδικών γεωλογικών χαρακτηριστικών, όπως π.χ. πηγών, 

σπηλαίων κ.λπ. 

9.4.1.iii. Σε πιθανή εμφάνιση γεωλογικών φαινομένων ειδικής σπουδαιότητας, όπως ασταθείς 

καταστάσεις, καθιζήσεις, κατολισθήσεις κ.λπ. 

9.4.2. Ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εδαφών της περιοχής μελέτης εκτιμώνται και 

αξιολογούνται τα εξής: 

9.4.2.i. Η πιθανότητα ρύπανσης των εδαφών  

9.4.2.ii. Η υποβάθμιση της ποιότητας των εδαφών, π.χ. ως προς τη δομή, τη γονιμότητα κ.α., 

λόγω ενδεχόμενης μακρόχρονης απόθεσης υλικών με τη μορφή σωρών 

9.4.2.iii. Η διάβρωση των εδαφών της περιοχής του έργου ή της δραστηριότητας λόγω της 

απομάκρυνσης της βλάστησης και άλλων παραγόντων, η συμπίεση και η σφράγιση 

9.5 Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον 

9.5.1. Κατόπιν συνδυαστικής θεώρησης των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος που 

καταγράφηκαν στην ενότητα 8.5 και αυτών που αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία του έργου 

(κεφάλαιο 6), εκτιμώνται οι επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, βάσει των απαιτήσεων και 

κατευθύνσεων που τέθηκαν στην αρχή του παρόντος κεφαλαίου 9. 
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Η χωρική κλίμακα της εκτίμησης και αξιολόγησης μπορεί να αφορά όλη την περιοχή μελέτης, και 

κατόπιν διακριτές ενότητες, σχηματισμούς ή διαπλάσεις εντός αυτής. 

Η θεματική διάκριση των επιπτώσεων αφορά στη χλωρίδα, στην πανίδα και στα οικοσυστήματα, 

επισημαίνοντας παράλληλα εκείνες που επηρεάζουν περισσότερες από μία παραμέτρους. 

9.5.2. Επιπροσθέτως, στις περιοχές του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών: 

9.5.2.i. Η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων δίνει έμφαση στα ειδικά στοιχεία του 

περιβάλλοντος για τα οποία η περιοχή τέθηκε σε καθεστώς προστασίας. 

9.5.2.ii. Σε περιπτώσεις που για το έργο ή τη δραστηριότητα απαιτείται Αξιολόγηση του 

Παραρτήματος 3.2, η οποία συμπεριλαμβάνεται στη ΜΠΕ ως παράρτημα, στην παρούσα ενότητα 

παρατίθεται σύνοψη της εκτίμησης και αξιολόγησης των επιπτώσεων, με αναφορά στους στόχους 

διατήρησης των ειδών και τύπων οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος (προτεραιότητας και μη), 

καθώς και σχετικά με το εάν αναμένεται να απειληθεί ή όχι η ακεραιότητα της προστατευόμενης 

περιοχής, η οποία αναφέρεται στις οικολογικές της λειτουργίες, και η συνεκτικότητα του δικτύου 

Natura 2000. 

9.5.2.iii. Στις άλλες περιπτώσεις, εκτιμώνται οι επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον βάσει των 

απαιτήσεων που τέθηκαν στην παράγραφο 9.5.1, αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στα στοιχεία 

λόγω των οποίων προστατεύεται η περιοχή 

9.5.3. Επιπροσθέτως, σε δάση και δασικές εκτάσεις: 

9.5.3.i. Η επίπτωση στο δάσος ή τη δασική έκταση εκτιμάται με βάση το εμβαδό κατάληψης του 

έργου ή της δραστηριότητας, τη διαταραχή στο εδαφικό υπόστρωμα, λαμβάνοντας υπόψη τις 

δασικές φυτεύσεις που έχουν ήδη ενταχθεί στο σχεδιασμό του έργου 

9.5.3.ii. Εξετάζονται θέματα που σχετίζονται με την ακεραιότητα και συνεκτικότητα του 

επηρεαζόμενου δασικού σχηματισμού, των οικολογικών του λειτουργιών και των υπηρεσιών 

οικοσυστήματος που αυτός προσφέρει 

9.5.4. Επιπροσθέτως, εντός άλλων σημαντικών φυσικών περιοχών 

9.5.4.i. Σε εκτάσεις της ξηράς και των εσωτερικών υδάτων 

(α) Εκτιμώνται οι επιπτώσεις στα είδη φυτών και ζώων που προσδιορίστηκαν στην ενότητα 

8.5.4.i(α). Εξετάζονται οι πιθανές μεταβολές που οι επιπτώσεις σε ένα ή ορισμένα είδη 

ενδέχεται να επιφέρουν σε άλλα εξαρτώμενα είδη. 

(β) Εκτιμώνται οι μεταβολές που αναμένονται, λόγω του έργου ή της δραστηριότητας, στους 

συντελεστές του φυσικού περιβάλλοντος που εντοπίσθηκαν και περιγράφηκαν στην 

ενότητα 8.5.4.i(β). 

(γ) Αξιολογούνται οι ενδεχόμενες μεταβολές στην περιοχή μελέτης, λόγω του έργου ή της 

δραστηριότητας, ως προς τη σημασία της για τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας 

στο ευρύτερο γεωγραφικό πλαίσιο 

9.5.4.ii. Σε θαλάσσιες εκτάσεις 

(α) Εκτιμώνται οι επιπτώσεις στους οργανισμούς του πελαγικού και βενθικού συστήματος 

που προσδιορίστηκαν στην ενότητα 8.5.4.ii(α). Εξετάζονται οι πιθανές μεταβολές που 

οι επιπτώσεις σε έναν ή περισσότερους οργανισμούς ενδέχεται να επιφέρουν σε άλλα 

εξαρτώμενα είδη. 

(β) Εκτιμώνται οι μεταβολές που αναμένονται, λόγω του έργου ή της δραστηριότητας, στους 

συντελεστές του θαλάσσιου περιβάλλοντος που εντοπίσθηκαν και περιγράφηκαν στην 

ενότητα 8.5.4.ii(β). 

(γ) Αξιολογούνται οι ενδεχόμενες μεταβολές στην περιοχή μελέτη, λόγω του έργου ή της 

δραστηριότητας, ως προς τη σημασία της για τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας 

στην ευρύτερη θαλάσσια υποπεριοχή όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 σε 

συνδυασμό με το άρθρο 5 του ν. 3983/2011 (Α΄ 144). 

9.6 Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον 

9.6.1. Χωροταξικός σχεδιασμός - χρήσεις γης 

9.6.1.i. Εκτιμώνται οι μεταβολές στις χρήσεις γης ως αποτέλεσμα της κατασκευής και 

λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας. 

9.6.1.ii. Η εκτίμηση αφορά τόσο στις άμεσες πρωτογενείς αλλαγές που αναμένονται λόγω του 

έργου ή της δραστηριότητας, όσο και στις έμμεσες ή δευτερογενείς επιπτώσεις που είναι πιθανόν 

να εμφανισθούν ως αποτέλεσμα των πρωτογενών αλλαγών 

9.6.2. Διάρθρωση και λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 



ΤεχνοΜετρική ΘΗΣ Χάλκης : Έκθεση 1915 

 

 

 - 102 - Ιανουάριος  2020 

 

 

9.6.2.i. Εκτιμώνται οι επιπτώσεις στη διάρθρωση και στα κύρια χαρακτηριστικά του 

περιβάλλοντος των πόλεων και οικισμών της περιοχής μελέτης που γειτνιάζουν άμεσα με το έργο 

ή τη δραστηριότητα 

9.6.2.ii. Αξιολογούνται μεταξύ άλλων οι πιθανότητες διάσπασης της ενότητας του πολεοδομικού 

ιστού, στον αστικό και εξωαστικό χώρο, καθώς και οι τάσεις αναβάθμισης ή υποβάθμισης που 

αναμένονται, κατά άμεσο ή έμμεσο τρόπο, λόγω του έργου ή της δραστηριότητας 

9.6.3. Πολιτιστική κληρονομιά 

9.6.3.i. Εκτιμώνται οι άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις σε κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους 

της περιοχής μελέτης 

9.6.3.ii. Εκτιμώνται οι επιπτώσεις στα ιστορικά μνημεία και άλλες θέσεις ιστορικού και 

πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

9.6.3.iii. Απαιτείται ειδική εκτίμηση των επιπτώσεων σε οικισμούς ή τμήματα τους που 

προστατεύονται λόγω του ιδιαίτερου πολεοδομικού, αισθητικού, ιστορικού, λαογραφικού και 

αρχιτεκτονικού τους χαρακτήρα, καθώς και σε χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς 

9.7 Κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις 

9.7.1. Προσεγγίζεται το μέγεθος του επηρεαζόμενου πληθυσμού και εκτιμώνται οι πιθανές συνέπειες 

της επιρροής του έργου ή της δραστηριότητας στον πληθυσμό αυτό, συμπεριλαμβανόμενης και της 

επίδρασης στα δημογραφικά χαρακτηριστικά του. 

9.7.2. Εκτιμάται η επίδραση του έργου ή της δραστηριότητας στη διάρθρωση της τοπικής οικονομίας, 

ανά παραγωγικό τομέα και κύριο κλάδο της περιοχής. 

9.7.3. Προσεγγίζεται ο αριθμός των θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν κατά τις φάσεις 

κατασκευής και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας, καθώς και οι πιθανές απώλειες θέσεων 

εργασίας σε επηρεαζόμενους κλάδους ή περιοχές. 

9.7.4. Εκτιμάται η συμβολή του έργου ή της δραστηριότητας στο επίπεδο της περιφερειακής και της 

εθνικής οικονομίας,. 

9.7.5. Εκτιμώνται και αξιολογούνται οι επιδράσεις του έργου ή της δραστηριότητας στην ποιότητα 

ζωής, ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες και εξυπηρετήσεις, στην αξία της γης και στις ευκαιρίες 

συνδεσιμότητας. 

9.7.6. Εξετάζεται η πιθανότητα αντιθέσεων μεταξύ των αναπτυξιακών τάσεων που πιθανόν να 

δημιουργήσει το έργο/δραστηριότητα και των κατευθύνσεων που ενισχύονται από άλλα προγράμματα, 

σχέδια ή έργα οικονομικής ανάπτυξης στην περιοχή μελέτης. 

9.8 Επιπτώσεις στις τεχνικές υποδομές 

9.8.1. Εκτιμώνται και αξιολογούνται οι επιπτώσεις στις τεχνικές υποδομές που καταγράφηκαν στην 

ενότητα 8.8, τόσο κατά την φάση κατασκευής όσο και κατά την φάση λειτουργίας του έργου ή της 

δραστηριότητας. 

9.8.2. Εξετάζονται θέματα επάρκειας ή πρόσθετων αναγκών για νέες τεχνικές υποδομές ή ενίσχυση 

των υφιστάμενων. 

9.9 Συσχέτιση με τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον 

9.9.1. Εξετάζεται η πιθανότητα υπέρμετρης ενίσχυσης μίας ή περισσότερων από τις ανθρωπογενείς 

πιέσεις στο περιβάλλον που καταγράφηκαν στην ενότητα 8.9. 

9.9.2. Εκτιμάται η πιθανότητα δημιουργίας νέων πιέσεων στο περιβάλλον, λόγω του έργου ή της 

δραστηριότητας. 

9.10 Επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα 

9.10.1. Αξιολογούνται οι εκπομπές ρύπων στον αέρα που υπολογίστηκαν στις ενότητες 6.4.7 και 6.5.5, 

με έλεγχο υπέρβασης σχετικών ορίων και κατά προσέγγιση υπολογισμό της ποσοστιαίας μεταβολής των 

υφιστάμενων εκπομπών, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. 

9.10.2. Υπολογίζονται οι συγκεντρώσεις των αέριων ρύπων στην ατμόσφαιρα που οφείλονται στις 

εκπομπές του έργου ή της δραστηριότητας(εφόσον αυτό είναι εφικτό). Χρησιμοποιείται η χρονική 

κλίμακα του κάθε ορίου. Για τους υπολογισμούς χρησιμοποιούνται δόκιμα υπολογιστικά εργαλεία. 

Εξετάζεται διακριτά ο δυσμενέστερος και ο συνηθέστερος συνδυασμός μετεωρολογικών συνθηκών, εξ 

αυτών που έχουν καταγραφεί στην περιοχή μελέτης. 

9.10.3. Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα και συνυπολογίζοντας τις υφιστάμενες (χωρίς το έργο) 

συγκεντρώσεις, αξιολογούνται οι επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα, με όρους: 

9.10.3.i. Πιθανότητας υπερβάσης θεσμοθετημένων οριακών τιμών. 
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9.10.3.ii. Ποσοστιαίας μεταβολής σε σχέση με τις υφιστάμενες παραμέτρους ποιότητας του αέρα, 

όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο και εφικτό. 

9.11 Επιπτώσεις από θόρυβο ή από δονήσεις 

9.11.1. Με βάση τις εκπομπές που υπολογίστηκαν στις ενότητες 6.4.8 και 6.5.6 υπολογίζονται στους 

πλησιέστερους δέκτες τα επίπεδα τιμών των θεσμοθετημένων δεικτών θορύβου και δονήσεων που 

σχετίζονται με το έργο ή τη δραστηριότητα. 

9.11.2. Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα και συνυπολογίζοντας τα υφιστάμενα (χωρίς το έργο) 

επίπεδα θορύβου και δονήσεων, αξιολογούνται οι επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον, 

χρησιμοποιώντας θεσμοθετημένους δείκτες και αξιολογώντας ειδικότερα την πιθανότητα υπερβάσης 

θεσμοθετημένων οριακών τιμών. 

9.12 Επιπτώσεις σχετικές με ηλεκτρομαγνητικά πεδία 

9.12.1. Εφόσον οι εκπομπές που υπολογίστηκαν στις ενότητες 6.4.9 και 6.5.7 σχετίζονται με τις 

ισχύουσες οριακές τιμές, αξιολογείται λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο ηλεκτρομαγνητικό υπόβαθρο 

στις πλησιέστερες προς τα σημεία εκπομπών θέσεις που είναι προσβάσιμες από το κοινό: 

9.12.1.i. Η πιθανότητα υπέρβασης των τιμών αυτών 

9.12.1.ii. Η ποσοστιαία μεταβολή έκθεσης 

9.13 Επιπτώσεις στα ύδατα 

9.13.1. Εκτιμώνται οι επιπτώσεις ως προς τα ζητήματα που έχουν τεθεί ως προτεραιότητες ή στόχοι 

των μέτρων που εγκρίθηκαν με το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του οικείου Υδατικού 

Διαμερίσματος, καθώς και οι επιπτώσεις του έργου σε σχέση με τα μέτρα που προβλέπονται σε τυχόν 

εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας. 

9.13.2. Ως προς τις επιπτώσεις στα επιφανειακά ύδατα: 

9.13.2.i. Εκτιμώνται οι επιπτώσεις του έργου στο υδρογραφικό δίκτυο, όπως αυτές προκύπτουν 

από άμεσες παρεμβάσεις (διευθετήσεις, γεφυρώσεις, υδροληψίες κ.ά.) και έμμεσες μεταβολές 

(αφαίρεση βλάστησης από παρόχθιες ζώνες ή από σημαντικές εκτάσεις της λεκάνης απορροής 

κ.λπ.) 

9.13.2.ii. Εκτιμώνται οι επιπτώσεις στη διαθεσιμότητα υδατικού δυναμικού και στις ενδεχόμενες 

εποχικές μεταβολές της, για την τροφοδοσία των υφιστάμενων χρήσεων μετά την υλοποίηση του 

έργου 

9.13.2.iii. Εκτιμώνται οι μεταβολές που αναμένονται λόγω του έργου στα ποιοτικά και 

ποσοτικά χαρακτηριστικά των επηρεαζόμενων μόνιμων και περιοδικών υδατοροών 

9.13.2.iv. Προσεγγίζεται η επίδραση του έργου ή της δραστηριότητας στις τάσεις 

μελλοντικής εξέλιξης της ποιότητας και ποσότητας των επιφανειακών υδάτων 

9.13.3. Ως προς τις επιπτώσεις στα υπόγεια ύδατα: 

9.13.3.i.  Περιγράφεται η συσχέτιση των φάσεων κατασκευής και λειτουργίας του έργου με την 

υδρογεωλογία της περιοχής επιρροής του, εστιάζοντας κυρίως στον υποκείμενο υδροφορέα ή/και 

στις ροές τροφοδοσίας του 

9.13.3.ii.  Ο βαθμός ανάλυσης της εκτίμησης των επιπτώσεων στα υπόγεια ύδατα θα πρέπει να 

είναι ανάλογος με το βαθμό της παραπάνω συσχέτισης 

9.13.3.iii. Εκτιμώνται οι επιπτώσεις στη στάθμη των επηρεαζόμενων υδροφορέων (υποκείμενου 

και κατάντη) και υπολογίζεται η διαθεσιμότητα υπόγειων υδάτων, με τις ενδεχόμενες εποχικές 

μεταβολές της, για την τροφοδοσία των υφιστάμενων χρήσεων μετά την υλοποίηση του έργου 

9.13.3.iv. Εκτιμώνται οι μεταβολές που αναμένονται λόγω του έργου στα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των επηρεαζόμενων υπόγειων υδάτων 

9.13.3.v. Προσεγγίζεται η επίδραση του έργου ή της δραστηριότητας στις τάσεις μελλοντικής 

εξέλιξης της ποιότητας και ποσότητας των υπόγειων υδάτων 

9.14.  Η εκτίμηση των επιπτώσεων στους παράγοντες που αναφέρονται στις παραγράφους 9.1 έως 

9.13, περιλαμβάνει τις αναμενόμενες επιπτώσεις που απορρέουν από την ευπάθεια του έργου 

σε κινδύνους σοβαρών ατυχημάτων ή καταστροφών που σχετίζονται με το εν λόγω έργο ή 

δραστηριότητα. Για το σκοπό αυτό μπορούν να αξιοποιούνται οι σχετικές πληροφορίες που 

λαμβάνονται μέσω των εκτιμήσεων των κινδύνων που προβλέπονται στην εθνική και ενωσιακή 

νομοθεσία, όπως στην υπ’ αριθμ. 172058/2016 κοινή υπουργική απόφαση, με την προϋπόθεση 

ότι πληρούνται οι όροι της παρούσας απόφασης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΟΞΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  ΤΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ 

1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ SO2 ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ 

Ο υπολογισμός των συγκεντρώσεων SO2 σε μια ένα περιοχή διαστάσεων 10000m x 10000m 

βασίζεται στο Γερμανικό Κανονισμό TA – LUFT για την διασπορά αερίων ρύπων. 

Ο υπολογισμός γίνεται με βάση το χειρότερο σενάριο κινδύνου που είναι η περίπτωση 

αστοχίας των δύο δεξαμενών αποθήκευσης, και στην συνέχεια διαρροής, ανάφλεξης και 

πρόκλησης πυρκαγιάς στην δεξαμενή προστασίας. 

Σε περίπτωση ανάφλεξης του πετρελαίου στη δεξαμενή προστασίας ο ρυθμός καύσης 

υπολογίζεται από την εξίσωση (5) και με βάση τις τιμές του πίνακα (5.1) προκύπτει: 

hkgm
TTCH

AH
m

AbpV

c /1222645
)(

001,0
=

+
=    

Δεδομένου ότι η περιεκτικότητα σε θείο του χρησιμοποιούμενου πετρελαίου είναι 0,005% 

υπολογίζεται η παροχή ρύπου SO2  ίση με: 

   Παροχή ρύπου SO2 = hkg
m

/13,61
100

005,0
=


  

Για την παροχή των καυσαερίων λαμβάνεται η εξίσωση καύσεως για πετρέλαιο δεκαεξάνιο: 

 C16H34 + 49/2 (O2 + (3,76) N2)              16 CO2 + 17 H2O + 49/2 (3,76) N2  

To MB πετρελαίου ισούται με ΜΒ = 226. Από την αντίδραση καύσεως προκύπτει ότι τα 226 

Kg καυσίμου δίνουν 16+17+(49/2)*3,76 =125 Nm3. Συνεπώς για 1 Kg καυσίμου η παροχή 

καυσαερίων είναι 0,55 Nm3. 

Δεδομένου ότι ρυθμός καύσης είναι  m = 1222645 Kg/h η παροχή καυσαερίων προκύπτει  

  Παροχή καυσαερίων = 0,55 * 1222645 = 672454 Nm3/h 

Το ύψος της φλόγας στην περίπτωση ανάφλεξης και καύσης του πετρελαίου μέσα στο 

προστατευτικό ανάχωμα παρουσιάζεται στην παράγραφο 5.4 και προκύπτει κατά Heskestad 

ίσο με H = 63,8m  και είναι το ύψος που αρχίζει η διασπορά των αερίων ρύπων.  

Η θερμοκρασία εξόδου των καυσαερίων λαμβάνεται Τe = 700 οC.  

Με βάση τον Γερμανικό Κανονισμό TA – LUFT και τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα 

υπολογίζονται οι συγκεντρώσεις SO2 για διαφορετικές ταχύτητες ανέμου και συνθήκες 

ευστάθειας 

Μέγεθος Μονάδες Σύμβολο Τιμή 

Ύψος που αρχίζει η διασπορά m H 63,8 

Είδος ρύπου   SOX   

Παροχή ρύπου kg/h Q 61,13 

Παροχή καυσαερίων Nm³/h V' 672454 

Θερμοκρασία εξόδου καυσαερίων °C Te 700 

Θερμική ισχύς καυσαερίων MW M 175,29 

Μέγιστη ανύψωση λοφίου καπνού m xmaxIII-2 1648,9 
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Περίπτωση A: Συνθήκη ευστάθειας 6 (πολύ ευσταθής) 

Για την ανάλυση της χείριστης περίπτωσης (worst case analysis) πρέπει να λαμβάνεται με 

βάση τον κανονισμό 40 CFR 68.22 ταχύτητα ανέμου u = 1,5 m/sec και συνθήκη ευστάθειας F 

(πολύ ευσταθή κατάσταση). Η συγκέντρωση SO2 στο έδαφος προκύπτει ίση με 1,2 μg/Nm³ 

(υπό ξηρές συνθήκες και 15% O2) που είναι κατά πολύ χαμηλότερη από τα όρια που 

προβλέπονται στην Ευρωπαϊκή οδηγία 1999/30/EC. 

Στην συνθήκη ευστάθειας 6 (πολύ ευσταθής) η μέγιστη συγκέντρωση SO2 προκύπτει ίση με 

SO2 = 1,9 μg/m3 για ταχύτητα ανέμου u = 2m/sec σε απόσταση 75.000 m.  
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Περίπτωση Β: Συνθήκη ευστάθειας 3 (ελαφρά ασταθής) 

Σε συνθήκη ευστάθειας 3 (ελαφρά ασταθής) η μέγιστη συγκέντρωση SO2 προκύπτει ίση με 

SO2 = 8,8 μg/m3 για ταχύτητα ανέμου u = 12m/sec σε απόσταση 600m. 
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Περίπτωση Γ: Συνθήκη ευστάθειας 1 (πολύ ασταθής) 

Σε συνθήκη ευστάθειας 1 (πολύ ασταθής) η μέγιστη συγκέντρωση SO2 προκύπτει ίση με SO2 

= 13,2 μg/m3 για ταχύτητα ανέμου u = 9 m/sec σε απόσταση 400m από την δεξαμενή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (NOX):  

Παράγονται σε συνθήκες περίσσειας αέρα καύσης και υψηλής θερμοκρασίας φλόγας. Η 

αναλογία τους καθορίζεται από κινητικούς παράγοντες και κυρίως από το ρυθμό ψύξεως των 

καυσαερίων. Το αρχικά παραγόμενο οξείδιο είναι το μονοξείδιο του αζώτου (NO), το οποίο 

οξειδώνεται αργά προς διοξείδιο του αζώτου (NO2) το οποίο συντελεί στη φωτοχημική 

ρύπανση. 

3. ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ  

Παράγεται είτε σε συνθήκες έλλειψης αέρα ή σε συνθήκες κακής ανάμειξης αέρα-καυσίμου 

που ακολουθείται από ταχεία ψύξη της φλόγας. Είναι ελαφρότερο από τον αέρα και 
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παρασύρεται κυρίως σε μεγάλα ύψη όπου οξειδώνεται αργά προς αβλαβές διοξείδιο του 

άνθρακα. 

4. ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ  

Παράγονται κατά την ατελή καύση πτητικών καυσίμων (βενζίνη). 

5. ΆΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

Κατά την καύση άλλων ουσιών (π.χ. πλαστικά, περιβλήματα ηλεκτρικών καλωδίων κλπ) 

παράγονται και άλλοι τοξικοί ρύποι όπως υδροχλώριο και διοξίνες. 

Συμπεράσματα 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση (κατά προσέγγιση υποστοιχειομετρικές συνθήκες, ανοικτή 

καύση, σταδιακή απώλεια θερμότητας, καύσιμο με αισθητή περιεκτικότητα σε θείο), ο 

κύριος ρύπος που παράγεται και πρέπει να μελετηθεί η διασπορά του είναι το διοξείδιο του 

θείου. Δεν αναμένεται η παραγωγή οξειδίων του αζώτου λόγω χαμηλότερων θερμοκρασιών 

και ελλείψεως αέρα.  

Αντίθετα το παραγόμενο μονοξείδιο του άνθρακα, λόγω της παρουσίας επαρκούς ποσότητας 

αέρα στην περιοχή πέριξ του μετώπου της φλόγας,, οξειδώνεται σταδιακά προς διοξείδιο του 

άνθρακα. 
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