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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
1.1. Τίτλος έργου 

Μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 0,75ΜW στο ρέμα Κρυόβρυση της ΤΚ Πύρρας Δήμου Πύλης της 

Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων 

 

1.2. Είδος και μέγεθος του έργου 

Ο μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός ισχύος 0,75ΜW, επένδυση της «Πράσινη Ενέργεια ΕΠΕ», 

πρόκειται να εγκατασταθεί στο ρέμα Κρυόβρυση της ΤΚ Πύρρας Δήμου Πύλης. 

Συνοπτικά το έργο συνίσταται σε μια εγκατάσταση εκμετάλλευσης  της διαθέσιμης παροχής (run-of-

river), χωρίς εγκαταστάσεις αποταμίευσης του νερού, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

την εκμετάλλευση της πτώσης των 90 μέτρων  που δημιουργείται τοπικά. Ο ΜΥΗΣ θα 

εκμεταλλεύεται μήκος κοίτης του ρέματος 1074 m. 

Θα αποτελείται από διάταξη υδροληψίας τοποθετημένη σε  υψόμετρο 989 m, από αγωγό 

προσαγωγής του νερού διαμέτρου Φ 900, συνολικού μήκους 970 m, ο οποίος θα οδεύσει προς το 

μηχανοστάσιο του σταθμού παραγωγής στο υψόμετρο περίπου 901 m και κτίριο στο οποίο θα 

στεγάζεται ο Η/Μ εξοπλισμός του έργου. Το νερό μετά την πρόσκρουση του στα πτερύγια του 

στροβίλου θα επιστρέφει στο σύνολο του στο ρέμα χωρίς να ρυπανθεί. 

 

1.3. Γεωγραφική θέση και διοικητική του έργου 

1.3.1 Θέση του έργου 

Το έργο τοποθετείται στο νομό Τρικάλων, και στις δυτικές παρυφές της Πίνδου. Το έργο πρόκειται 

να εκμεταλλευτεί την διαθέσιμη παροχή του ομώνυμου υδατορεύματος της περιοχής. Το ρ. Πύρρας 

εκβάλλει στο ρ. Καμναΐiτικο, κύριο παραπόταμο του άνω Αχελώου στην υπολεκάνη αυτού που 

ορίζεται ανάντη της θέσης του φράγματος Μεσοχώρας. 

 

1.3.2 Διοικητική υπαγωγή έργου 

Το υπό μελέτη Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο διοικητικά υπάγεται στη ΤΚ Πύρρας του Δήμου Πύλης 

της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας. 

Στους πίνακες που ακολουθούν, παρουσιάζονται οι συντεταγμένες των θέσεων της Υδροληψίας και 

του Μηχανοστασίου ΜΥΗΣ (κέντρο) καθώς και των επί μέρους έργων.  

 

1.3.3 Γεωγραφικές συντεταγμένες έργου 

Στους πίνακες που ακολουθούν, παρουσιάζονται οι συντεταγμένες των θέσεων της Υδροληψίας και 

του Μηχανοστασίου ΜΥΗΣ (κέντρο) καθώς και των επί μέρους έργων. 

Πίνακας 1. Συντεταγμένες κέντρου της Υδροληψίας και του Μηχανοστάσιου ΜΥΗΣ 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 

 ΕΓΣΑ 87 WGS84 

Α/Α X(m) Y(m) φ λ 

1 277285 4379560 39.538144 21.351984 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΑΘΜΟΥ 

Α/Α Χ(ι) Y(m) φ λ 

2 
276 923 4 378 713 39.531448 21.404951 

Πίνακας 2. Συντεταγμένες οροθετημένης έκτασης υδροληψίας 

Συντεταγμένες οροθετημένης έκτασης υδροληψίας 

Α/Α χ Ψ 

Α1 277288.960 4379579.657 

Α2 277300.476 4379571.265 
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Α3 277302.861 4379564.973 

Α4 277299.490 4379553.230 

Α5 277277.908 4379541.331 

Α6 277262.861 4379535.612 

Α7 277251.435 4379531.482 

Α8 277247.189 4379508.591 

Α60 277240.095 4379513.733 

Α61 277232.819 4379525.209 

Α62 277229.558 4379537.714 

Α63 277232.633 4379541.513 

Α64 277237.833 4379545.030 

Α65 277245.556 4379551.509 

Α66 277263.053 4379565.888 

Α67 277277.355 4379577.850 

Α1 277288.960 4379579.657 

Το εμβαδό του χώρου των έργων της υδροληψίας, ανέρχεται 2129,57, όπως αποτυπώνεται στο 

ΣΧ.15.2 

Πίνακας 3. Συντεταγμένες οροθετημένης έκτασης σταθμού παραγωγής 

Συντεταγμένες οροθετημένης έκτασης σταθμού παραγωγής 

Α/Α χ Ψ 

Α26 276955.195 4378756.674 

Α27 276956.545 4378734.882 

Α28 276949.678 4378728.399 

Α29 276941.471 4378718.688 

Α30 276937.895 4378709.263 

Α31 276934.446 4378700.171 

Α32 276916.348 4378684.925 

Α33 276911.593 4378694.983 

Α34 276907.797 4378704.085 

Α35 276902.775 4378716.129 

Α36 276904.502 4378721.992 

Α37 276909.603 4378726.368 

Α38 276917.530 4378731.534 

Α39 276925.492 4378735.519 

Α40 276927.342 4378735.942 
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Α41 276934.100 4378740.023 

Α42 276941.175 4378746.957 

Α43 276947.065 4378756.063 

Α26 276955.195 4378756.674 

Το εμβαδό του χώρου των έργων κατασκευής του εργοστασίου παραγωγής, ανέρχεται 1763,54 

όπως αποτυπώνεται στο ΣΧ.15.2 

Το σύνολο των συντεταγμένων της ζώνης κατάληψης του αγωγού προσαγωγής, παρουσιάζεται 

αναλυτικά στο επισυναπτόμενο σχέδιο οριζοντιογραφίας του έργου και ανέρχεται συνολικά 

(υδροληψία, αγωγός και εργοστάσιο παραγωγής), σε 14.647,91τμ όπως αποτυπώνεται στο ΣΧ.15.2 

 

Σύμφωνα με τον αναρτημένο και μερικώς κυρωμένο χάρτη της ΠΕ Τρικάλων, τόσο η θέση της 

υδροληψίας που είναι εντός του ρέματος, όσο και η θέση του εργοστασίου που είναι εκτός ρέματος, 

φέρουν χαρακτήρα ΔΔ, ήτοι Δασική το 1945, δασική κα τώρα.  

 

1.4. Κατάταξη του έργου 

Όπως αναφέρθηκε το μικρό υδροηλεκτρικό έργο, θα είναι ισχύος 0,75ΜW και θα αξιοποιεί τα νερά 

του ρέματος Κρυόβρυση με  υδατόπτωση 90μ.  

Το έργο χωροθετείται ΕΝΤΟΣ ορίων περιοχής ενταγμένης στο δίκτυο NATURA με κωδικό GR 

1440002 - SCI και ονομασία "ΚΕΡΚΕΤΙΟ ΟΡΟΣ (ΚΟΖΙΑΚΑΣ)” 

Το έργο κατατάσσεται σύμφωνα με τα:  

Με την ΥΑ 1958/2012 Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες 

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

209/2011) (Β΄21), καθώς και την τροποποίηση αυτής ΥΑ 173829/2014.  

Σύμφωνα με την υπ' αριθμό ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27.07.2016 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2471/Β/10-8- 2016), όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το υπό μελέτη έργο κατατάσσεται ως εξής: 

Λόγω των επί μέρους τμημάτων και κατασκευών, υφιστάμενων και νέων θα αναφερθούμε 

αναλυτικά.  

Το σύνολο του μελετούμενου έργου κατατάσσεται βασικά στην  

Ομάδα 10η (Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) στην Υποκατηγορία Α2, με α/α 8 Υδροηλεκτρικά 

έργα, P ≤ 15 MW και V≤1.000.000 m3. Και β) L ≤ 4 km, εάν τα υδραυλικά μέρη του έργου ή η λεκάνη 

κατάκλυσης ή το τμήμα εκτροπής του υδατορέματος, είναι εντός περιοχής Natura 2000 είναι εντός 

περιοχής Natura 2000. 

Συνεπώς κατατάσσεται στην: Υποκατηγορία Α2 

Το μήκος του κλειστού αγωγού προσαρμογής ανέρχεται μόλις σε 970μ, άρα δεν κατατάσσεται σε 

κάποια κατηγορία με α/α 7 Αγωγοί μεταφοράς νερού κάθε είδους και χρήσης. 

Ομάδα 1η (Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών) 

Όλα τα έργα και οι εργασίες που άπτονται της δασικής οδοποιίας, όπως είναι αυτά του υπό μελέτη 

έργου, κατατάσσεται στην Υποκατηγορία Β, με α/α 11 Δασική Οδός. 

Το τοιχίο ανάσχεσης στην υδροληψία, θα είναι ύψους 2,5μ.  οπότε σύμφωνα με την ανωτέρω 

37674/2016, αναγράφεται στην, 

Ομάδα 2η ( Υδραυλικά έργα),  

Φράγματα και αναβαθμοί εντός κοίτης υδατορεμάτων (εφεξής «φράγματα») κάθε είδους και χρήσης 

όπως: ταμίευσης, εκτροπής, μερισμού, υδροληψίας λιμνοδεξαμενών, υδροληψία υδροηλεκτρικών 

έργων, αντιπλημμυρικής προστασίας, θυροφράγματα κτλ. 

Το παρόν έργο, δεν μπορεί να καταταχθεί σε καμία περίπτωση των περιπτώσεων α, β και γ της 

κατηγορίας Β, καθώς στο εν λόγω ρέμα υφίσταται ιχθυοπανίδα (επισυνάπτεται βεβαίωση του τμ. 

Αλιείας), H=2,5m και το σώμα του φράγματος βρίσκεται εντός περιοχής Natura 2000.  

Επίσης δεν μπορεί να καταταχθεί στην κατηγορία Α1, δεδομένου ότι το ύψος του αναβαθμού θα 

είναι 2,5m. Οι περιπτώσεις που υπολείπονται αυτών της υποκατηγορίας Α1 και της κατηγορίας Β, 

υπό την επιφύλαξη των παρατηρήσεων (δ) και (ε) του παρόντος είδους. 

Τέλος, τονίζεται ότι το έργο δεν μπορεί να καταταχθεί στους α/α 2 και α/α 3 της 2ης Ομάδας έργων, 

καθώς: 
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Α) Δεν περιλαμβάνει ταμιευτήρα (συνεπώς αποκλείεται από τον α/α 2), και 

Β) Το νερό θα επιστρέφεται στο σύνολό του στο ίδιο υδατόρεμα, συνεπώς σύμφωνα με τη 

παρατήρηση γ του α/α 3, αποκλείεται από την κατάταξη στον α/α 3. Επίσης δεν μπορεί να 

καταταχθεί στην κατηγορία Α1, δεδομένου ότι το ύψος του αναβαθμού θα είναι 2,5m.  

 

Συνεπώς το σύνολο του έργου, ανήκει στην υποκατηγορία Α2, η δομή και το περιεχόμενο της 

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) τις θεματικές ενότητες που περιγράφονται στην ΥΑ 

Αριθμ. οικ. 170225  ΦΕΚ 135/Β/27-01-2014   «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α' της απόφασης του 

Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β' 21) όπως ισχύει, 

σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α' 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας»  

Για την έκδοση απόφασης Ε.Π.Ο. αρμόδια Υπηρεσία είναι αυτή της οικείας Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο σχεδιασμός του υπό εξέταση έργου είναι συμβατός με τις διατάξεις της 

ΚΥΑ 49828/2008 (ΦΕΚ 2464/Β/3.12.2008) «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και 

αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» και του Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Ν4.6.2010) «Επιτάχυνση της 

ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και 

άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής». 

 

Κατάταξη σύμφωνα με το ΣΤΑΚΟΔ * ΚΑΔ 35.11.00.00 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, Μικροί 

υδροηλεκτρικοί σταθμοί (≤15ΜW)  

Κατάταξη - αντιστοίχιση σε βαθμό όχλησης σύμφωνα με την ΚΥΑ 3137/191 /Φ. 15/2012 (ΦΕΚ Β 

Δεν προβλέπεται 

 

1.5. Φορέας του έργου 

Είδος έργου: Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αξιοποίηση νερού 

0,75 MW  

Φορέας του έργου: ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕ 

ΑΦΜ 800353110 

ΔΟΥ Α’ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Διεύθυνση: ΑΓΡ. 66α ΘΕΣΗ ΚΑΣΙΔΑ, ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 

6ο ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΝΙΚΑΙΑΣ, ΛΑΡΙΣΑ 

Υπεύθυνος για την 

εφαρμογή της 

ΑΕΠΟ, σύμφωνα με 

τον όρο 34 

ΜΠΡΑΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Με την υποχρέωση κοινοποίησης στις αρμόδιες Υπηρεσίες 

 

1.6. Περιβαλλοντικός Μελετητής του έργου 

Σταύρος Πελεκάνης, Δασολόγος,MSc – Περιβαλλοντολόγος, ειδικότητα δασικά έργα και έργα 

ορεινής υδρονομίας, Δημήτριος Μπρίνιας, Πολιτικός Μηχανικός 

Υπεύθυνος για το περιεχόμενο της παρούσας μελέτης και υπεύθυνος επικοινωνίας για κάθε 

Υπηρεσία ορίζεται ο Σταύρος Πελεκάνης. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΑΣΙΚΩΝ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Κολοκοτρώνη 29, ΤΚ 42100 Τρίκαλα, τηλ. 2431024599 fax 2431034246 

Email: dasognos@gmail.com 
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2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
2.1. Γενικά στοιχεία του υπό μελέτη έργου 

Η υδραυλική ενέργεια, η ενέργεια του νερού, είναι µια ανανεώσιμη, και αποκεντρωµένη πηγή 

ενέργειας που υπηρέτησε και υπηρετεί πιστά τον άνθρωπο στο δρόµο της   ανάπτυξης.   

Πολυάριθμοι   υδραυλικοί   τροχοί,   νερόμυλοι,   υδροτριβεία   και    άλλοι µμηχανισμοί υδροκίνησης 

συνεχίζουν ακόµη και σήµερα να χρησιµοποιούν τη δύναµη του νερού, συμβάλλοντας σημαντικά 

στην πρόοδο της τοπικής οικονοµίας πολλών περιοχών, µε απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον 

τρόπο. 

Η αξιοποίηση του µικρού υδροδυναµικού των εκατοντάδων μικρών ή μεγαλύτερων υδατορευµάτων 

και πηγών της ορεινής Ελλάδας µε την κατασκευή αποκεντρωμένων και αναπτυξιακών Μικρών 

Υδροηλεκτρικών Έργων (Μ.Υ.Η.Ε.) οδηγεί στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος αλλά και στην 

κάλυψη άλλων τοπικών αναγκών. 

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία στην Ελλάδα, ως μικρά υδροηλεκτρικά έργα (ΜΥΗΕ) ορίζονται 

αυτά με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη από 15 MWe. Η ονομαστική ισχύς ενός ΜΥΗΕ και η 

ηλεκτρική ενέργεια που παράγει είναι ανάλογη της παροχής του νερού που περνά μέσα από τον 

υδροστρόβιλο και της υψομετρικής διαφοράς που διανύει το νερό από την υδροληψία του μέχρι την 

εκμετάλλευσή του. 

Στην πλειονότητά τους, τα ΜΥΗΕ συνδέονται στο τοπικό δίκτυο στη μέση τάση (20 kV), το οποίο 

είτε επεκτείνεται για να προσεγγίσει το έργο είτε αναβαθμίζεται τοπικά για να μπορεί να μεταφέρει 

την επιπλέον ισχύ. Το μήκος του δικτύου μέσης τάσης που απαιτείται συνήθως να κατασκευαστεί ή 

να αναβαθμιστεί κυμαίνεται από 1 έως και 15-20 km. 

Τα ΜΥΗΣ είναι κυρίως "συνεχούς ροής", δηλαδή δεν περιλαμβάνουν σημαντική περισυλλογή νερού 

και επομένως δεν απαιτείται η κατασκευή μεγάλων φραγμάτων και ταμιευτήρων, αν και όπου αυτά 

υπάρχουν ήδη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν εύκολα είναι επιβοηθητικά. Δεν υφίσταται κάποια 

γενική διεθνής παραδοχή γιο τον ορισμό των ΜΥΗΣ, το ανώτερο όριο των οποίων ποικίλλει μεταξύ 

2,5 και 25 ΜW σε διάφορες χώρες, αλλά γίνεται γενικώς αποδεκτή η τιμή των 10 MW, όπως 

συμβαίνει με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Μικρών Υδροηλεκτρικών (ESHA). Όποιος ορισμός και αν 

χρησιμοποιηθεί για το μέγεθος, τα ΜΥΗΣ αποτελούν μια από τις πιο ήπιες προς το περιβάλλον 

μορφές παραγωγής ενέργειας, βασιζόμενα στη χρήση μιας μη ρυπογόνου ανανεώσιμης πηγής και 

απαιτώντας μικρές επεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο. 

Ο Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός 0,75Mw, που προτίθεται να ιδρύσει η εταιρία Πράσινη Ενέργεια 

ΕΠΕ, που θα εγκατασταθεί Ρέμα Κρυόβρυση, Τοπικής Κοινότητας Πύρρας Δήμου Πύλης.  

Συνοπτικά το έργο συνίσταται σε μια εγκατάσταση εκμετάλλευσης της διαθέσιμης παροχής (run-of-

river), χωρίς εγκαταστάσεις αποταμίευσης του νερού, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

την εκμετάλλευση της πτώσης των 90 μέτρων που δημιουργείται τοπικά. Ο ΜΥΗΣ θα εκμεταλλεύεται 

μήκος κοίτης του ρέματος 1074 m. Θα αποτελείται από διάταξη υδροληψίας τοποθετημένη σε 

υψόμετρο 989 m, από αγωγό προσαγωγής του νερού διαμέτρου Φ 900, συνολικού μήκους 970 m, 

ο οποίος θα οδεύσει προς το μηχανοστάσιο του σταθμού παραγωγής στο υψόμετρο περίπου 901 

m και κτίριο στο οποίο θα στεγάζεται ο Η/Μ εξοπλισμός του έργου. Το νερό μετά την πρόσκρουση 

του στα πτερύγια του στροβίλου θα επιστρέφει στο σύνολο του στο ρέμα χωρίς να ρυπανθεί. 

Τα επιμέρους τμήματα του ΜΥΗΣ είναι: 

- ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

- ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 

- ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ 

- ΟΔΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

- ΠΡΟΚΑΤΡΚΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΕΗ 
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      Αγωγός προσαρμογής,             Πορεία ρέματος Κρυόβρυση,           Υφιστάμενο δίκτυο 

 
Εικόνα 1: Χάρτης Χωροθέτησης έργου κλίμακα 1:5.000 σε προσαρμογή 
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Εικόνα 2:Χάρτης με την θέση του έργου – Απόσπασμα Τοπογραφικού χάρτη ΓΥΣ – ΦΧ «ΚΑΣΤΑΝΕΑ» 
κλιμ. 1:50.000 (σε προσαρμογή) 
 

2.2. Αποστάσεις έργου 

Όσον αφορά την χωροθέτηση του έργου, αναφέρονται τα εξής: 

1) Το σύνολο του έργου βρίσκεται ΕΝΤΟΣ των ορίων προστατευόμενης περιοχής του Οικολογικού 

Δικτύου Natura 2000 και συγκεκριμένα στην περιοχή NATURA με κωδικό GR 1440002 - 

"ΚΕΡΚΕΤΙΟ ΟΡΟΣ (ΚΟΖΙΑΚΑΣ)". Η πρώτη συλλογή στοιχείων και η ένταξη της περιοχής με 

κωδικό GR1440002 και ονομασία «Κερκέτιο Όρος (Κόζιακας)», στο Δίκτυο NATURA 2000, έγινε τον 

Απρίλιο του έτους 1995. Με το νόμο 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-03-2011): «Διατήρηση της 

βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», εντάσσεται πλέον στο Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων 

Περιοχών και χαρακτηρίζεται ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) και Ζώνη Ειδικής Προστασίας 

(ΖΕΠ).  

2) Το προτεινόμενο έργο βρίσκεται εκτός ορίων οικισμών, εκτός εγκεκριμένων Γενικών 

Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ). Η περιοχή δεν εμπίπτει σε Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), σε 

Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ή άλλη μορφή τέτοιου τύπου 

ζώνης προστασίας, ούτε υπάρχουν θεσμοθετημένες ζώνες Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών ή 

Επιχειρηματικών Πάρκων στην περιοχή. 

3) Το έργο δεν χωροθετείται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου ή εντός ζώνης προστασίας. 

4) Τέλος, το υπό μελέτη ΜΥΗΕ χωροθετείται εκτός περιοχών αποκλεισμού και ζωνών 

ασυμβατότητας, όπως αυτές ορίζονται στο αρ. 6 του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και 

Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣ&ΑΑ) για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (ΦΕΚ 2464 Β703-

12-2008) 

Η ευρύτερη του έργου περιοχή καλύπτεται από δασικές και εγκαταλελειμμένες αγροτικές εκτάσεις. 

Επιπλέον χαρακτηριστικά της θέσης εγκατάστασης, φαίνονται στη φωτογραφική τεκμηρίωση του 

έργου. Τόσο το έργο υδροληψίας, όσο και ο χώρος του εργοστασίου στον μερικώς κυρωμένο δασικό 

χάρτη της ΠΕ Τρικάλων, φέρουν χαρακτήρα ΔΔ  

 

ΘΕΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 

ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ 
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2.3. Ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

Όπως αποδεικνύεται περεταίρω, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου, είναι απόλυτα 

αντιμετωπίσιμες στα όρια του χώρου εγκατάστασης και μάλιστα σε τοπικό μόνο επίπεδο, που σε 

καμιά περίπτωση δεν είναι δυνατό να επιφορτίσουν το περιβάλλον.  

Επιπρόσθετα, εάν αναλογιστούμε τα έμμεσα οφέλη στην προστασία του περιβάλλοντος, από τη 

λειτουργία του, πρόκειται για έργο προστασίας. 

 

2.3.1. Φάση κατασκευής 

Επιπτώσεις στα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά  

Οι κατασκευαστικές εργασίες λόγω της πολύ μικρής κλίμακάς και μικρής χρονικής διάρκεια τους, 

δεν δύναται να επιφέρουν επιπτώσεις στο μικρόκλιμα της περιοχής. Ωστόσο, από τη λειτουργία των 

δομικών μηχανημάτων και οχημάτων αναμένονται εκπομπές αέριων ρύπων μεταξύ των οποίων 

είναι και το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), που συνεισφέρει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και 

συντελεί στην κλιματική αλλαγή. Λαμβάνοντας όμως υπόψη το πολύ μικρό μέγεθος του έργου  και 

τη μικρή διάρκεια ανά έτος της κατασκευής, που εξαρτάται βέβαια από τις καιρικές συνθήκες και της 

συμπεριφοράς του ρέματος, εκτιμάται ότι οι εκπομπές CO2 θα είναι πολύ μικρές για να επηρεάσουν 

τα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης.  

Επιπτώσεις στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά  

Απόλυτα προσωρινού χαρακτήρα της αισθητικής του τοπίου, κατά τη φάση της κατασκευής, 

αναμένεται κάποια αλλαγή της αισθητικής του τοπίου της άμεσης περιοχής του έργου. Οι 

χωματουργικές εργασίες, η κίνηση και η στάθμευση των μηχανημάτων, οι σωροί των υλικών 

κατασκευής επηρεάζουν το τοπίο με όγκους και μορφές, βέβαια ο χώρος της κοίτης έχει αρκετές 

τέτοιες αποθέσεις. Η μορφολογία του εδάφους θα υποστεί αλλαγές, μετατοπίσεις, διασπάσεις του 

επιφανειακού στρώματος του εδάφους, που πρόκειται για στερεομεταφερόμενα υλικά, αφού θα 

γίνουν τέτοιες εργασίες. Οι εργασίες περιορίζεται στην στενή ζώνη της υδροληψίας και του σταθμού 

παραγωγής και το ισοζύγιο εκσκαφών – επιχώσεων θα είναι ελάχιστα θετικό. Η περίσσεια των 

υλικών εκσκαφής θα διατεθεί σε χώρους πλησίον του έργου και θα συνδυαστεί, είτε με την 

αποκατάσταση παλαιών δανειοθαλάμων, είτε με την κατασκευή κάποιων έργων υποδομής στην 

ευρύτερη περιοχή, με τη συναίνεση των αρμόδιων Υπηρεσιών. 

Συνοψίζοντας, οι επιπτώσεις στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά κατά το στάδιο της 

κατασκευής θα είναι αρνητικής κατεύθυνσης, τοπικής έκτασης και μικρής έντασης, με 

βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα και προσωρινές.  

Επιπτώσεις σχετικές με τα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά  

Λόγω της φύσης των γεωλογικών σχηματισμών αλλά και της φύσης του σχεδιαζόμενου έργου, κατά 

τη κατασκευή, σε καμία περίπτωση δεν αναμένεται να προκληθούν ασταθείς καταστάσεις στο 

έδαφος, καταστροφή, επικάλυψη ή αλλαγή οποιουδήποτε μοναδικού γεωλογικού ή φυσικού 

χαρακτηριστικού και δεν αναμένεται κανενός είδους αξιόλογη αρνητική επίδραση στην τοπική 

γεωλογία, εδαφολογία και τεκτονική της περιοχής. Η πιθανότητα ρύπανσης των εδαφών από 

εκπομπές υγρών ή στερεών υπολειμμάτων είναι αμελητέες, ειδικά εφόσον ληφθούν τα κατάλληλα 

μέτρα ορθής πρακτικής τόσο για τη συνήθη λειτουργία του εργοταξίου όσο και για την πρόληψη 

ατυχημάτων. Οι μορφολογικές αλλοιώσεις θα είναι πολύ περιορισμένης έκτασης, αλλά μόνιμες και 

αναπόφευκτα θα υπάρχει διαφοροποίηση. Συνεπώς, συνολικά, οι επιπτώσεις του έργου στο έδαφος 

κατά τη φάση κατασκευής αξιολογούνται ως μικρής έντασης, αρνητικές, τοπικές, βραχυπρόθεσμες 

και αντιμετωπίσιμες σε μεγάλο βαθμό.  

Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον  

Η περιοχή μελέτης περιλαμβάνεται σε περιοχή του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων 

Περιοχών. Οι επιπτώσεις σε δάση και δασικές εκτάσεις, είναι τοπικού χαρακτήρα μικρής επιφάνειας 

και έκτασης, λόγω μεγέθους έργου. Η μικρή προσωρινή διάνοιξη πρόσβασης που απαιτείται για την 

κατασκευή της υδροληψίας, δεν θα επηρεάσει σημαντικό αριθμό δένδρων, αφού υπάρχουν 

ορισμένα χαμηλής χλωριστικής αξίας υδροχαρή είδη. Στην συνέχεια η όδευση του αγωγού κινείται 

παράλληλα με τον υφιστάμενο δρόμο, επίσης προσωρινού χαρακτήρα διάνοιξη δρόμου για τον 

εγκιβωτισμό του αγωγού και αποκατάσταση πλήρης. Η χλωρίδα και πανίδα είναι η συνήθης της 

ευρύτερης περιοχής. Οι επιπτώσεις του έργου κατά την κατασκευή στη χλωρίδα και πανίδα, 

αφορούν σε οχλήσεις από τα μηχανήματα κατασκευής στην περιοχή του έργου.  Γενικά, 
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δραστηριότητες ή επεμβάσεις στο περιβάλλον οι οποίες μπορούν να επιδράσουν αρνητικά στην 

χλωρίδα της περιοχής επιρροής του είναι : 

• Οι αποθέσεις της περίσσειας των υλικών εκσκαφών και κατασκευής. 

• Η έντονη ανθρώπινη παρουσία και ρύπανση από το εργοτάξιο. 

• Η παρόχθια ζώνη του ρέματος αποτελεί ενδιαίτημα ορνιθοπανίδας, ασπόνδυλων, αμφίβιων και 

ορισμένων ερπετών. 

Συνολικά, το Έργο, εκτός από τον ελάχιστο χώρο κατάληψης, δεν θα προκαλέσει καμία αλλαγή ή 

καταστροφή προστατευόμενων φυσικών περιοχών κατά τη φάση κατασκευής του. Το Έργο 

βρίσκεται σε δασική έκταση, τμήμα της οποίας θα καταληφθεί από τα προτεινόμενα έργα. Τμήμα 

των επιφανειών επέμβασης θα αποκατασταθεί κατά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών, εάν 

απαιτηθεί. Συνεπώς, οι επιπτώσεις είναι πολύ μικρής κλίμακας και προσωρινές μόνο κατά τη φάση 

κατασκευής. 

Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον, στο κοινωνικο- οικονομικό περιβάλλον και στις τεχνικές 

υποδομές  

Το έργο βρίσκεται και εντός της φυσικής κοίτης και υφιστάμενου δρόμου και έτσι δεν αναμένονται 

επιπτώσεις στις χρήσεις γης και τις ιδιοκτησίες της περιοχής κατά την κατασκευή του έργου. Η 

χωροθέτηση του έργου είναι σε συμμόρφωση με τις κατευθύνσεις και τους στόχους του χωροταξικού 

και περιβαλλοντικού σχεδιασμού για την περιοχή σε Εθνικό, Τομεακό και Περιφερειακό επίπεδο, 

ενώ παρουσιάζει συμβατότητα και συμμόρφωση με τις θεσμοθετημένες χωρικές και πολεοδομικές 

δεσμεύσεις σε τοπικό επίπεδο.  

Όσον αφορά το πολιτιστικό-ιστορικό περιβάλλον κατά την κατασκευή, μετά τη λήψη μέτρων, δεν 

αναμένονται επιπτώσεις σε κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους και σε ιστορικά μνημεία, δεν 

υπάρχουν στη περιοχή.  

Θετικές επιδράσεις αναμένονται στο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον τόσο κατά την κατασκευή 

λόγω της αύξησης της απασχόλησης όσο και κατά τη λειτουργία του έργου λόγω της βελτίωσης του 

περιβάλλοντος της άμεσης περιοχής. Δεν αναμένεται να συνοδευτεί από ανάπτυξη των οικισμών. 

Καμιά επίδραση στις υποδομές της περιοχής. 

Επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα  

Κατά τη φάση της κατασκευής περιορισμένη επίπτωση στην ποιότητα του αέρα της περιοχής, 

παροδικής διάρκειας και έντασης.  

Επιπτώσεις από θόρυβο ή δονήσεις 

Η ακουστική επιβάρυνση λόγω της κατασκευής του έργου αναμένεται πολύ μικρή και με παροδικό 

χαρακτήρα. Σχετικά με τις δονήσεις, δεν αναμένεται να δημιουργηθούν δονήσεις κατά την κατασκευή 

του έργου, καθώς λόγω της φύσης του έργου και της φύσης των γεωλογικών σχηματισμών όπου 

θα εδραστεί δε προβλέπεται η χρήση εκρηκτικών. Επίσης, λόγω της φύσης του έργου δεν 

προβλέπονται εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.  

Επιπτώσεις στα ύδατα 

Είναι βέβαιο, ότι οι εργασίες και εντός της κοίτης θα επιφέρουν παροδικά προβλήματα στην ποιότητα 

των υδάτων, όπως ανακίνηση ιλύος, αλλαγή πορείας νερού κλπ, που μετά το πέρας των εργασιών 

είναι πλήρως αναστρέψιμες. 

Συνεπώς δεν αναμένονται επιπτώσεις στην ποσότητα των επιφανειακών νερών κατά την κατασκευή 

του έργου. Οι δυνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα των επιφανειακών νερών αφορούν στα λύματα 

του προσωπικού του εργοταξίου και τυχόν εκπομπές υπολειμμάτων λειτουργίας των μηχανημάτων 

(λιπαντικά, γράσο και καύσιμα. Για τις υγειονομικές ανάγκες του προσωπικού, θα τοποθετηθούν 

χημικές τουαλέτες, ενώ οι λοιπές εκπομπές κρίνονται αμελητέες, ειδικά εφόσον ληφθούν τα 

κατάλληλα μέτρα για τη συνήθη λειτουργία του εργοταξίου. Από τη φύση του έργου και το μέγεθός 

του δεν αναμένονται επιπτώσεις στα υπόγεια νερά. Δεν προβλέπεται άμεση χρήση υπόγειου νερού 

με άντληση, αλλά ούτε και κάποιου είδους τεχνητός εμπλουτισμός, ενώ δε θα επηρεαστεί και η 

ποιότητα των υπόγειων νερών. Κατά τη λειτουργία του έργου θα διασφαλιστεί η περιοχή μελέτης 

από πλημμυρικές παροχές καθώς και θα εξασφαλιστεί ένα έργο μεγάλης περιβαλλοντικής και 

οικονομικής σημασίας. Συνεπώς, το έργο θα επιφέρει πολύ σημαντικές θετικές επιπτώσεις στα νερά. 
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Πίνακας 4. Σύνοψη έντασης και χαρακτηριστικών στις επιμέρους περιβαλλοντικές παραμέτρους κατά τη φάση κατασκευής  

Περιβαλλοντικοί Παράμετροι 

Επιπτώσεις 

Π
ιθ

α
ν
ό
τη

τα
 

εμ
φ

ά
ν
ισ

η
ς 

Ε
ίδ

ο
ς 

&
 έ

ν
τα

σ
η

 

Έ
κ
τα

σ
η
 

γ
εω

γ
ρ

α
φ

ικ
ή
 

εξ
ά

π
λ
ω

σ
η

 

Χ
ρ

ο
ν
ικ

ή
 δ

ιά
ρ

κ
ει

α
 

εμ
φ

ά
ν
ισ

η
ς 

Δ
ιά

ρ
κ
ει

α
 

επ
α

ν
ά

λ
η
ψ

η
 

Δ
υ
ν
α

τό
τη

τα
 

π
ρ

ό
λ
η

ψ
η
ς 

-

α
π

ο
φ

υ
γ
ή
ς 

Σ
υ
ν
ερ

γ
ισ

τι
κ
ή

 

α
θ
ρ

ο
ισ

τι
κ
ή
 δ

ρ
ά

σ
η

Κλιματικά & βιοκλιματικά χαρακτηριστικά Μέτρια - Τοπική Βραχυπρόθεσμη Προσωρινή Ναι Ίσως 

Μορφολογικά &τοποιολογικά χαρακτηριστικά Σίγουρη - Τοπική Βραχυπρόθεσμη Προσωρινή Ναι Ίσως 

Γεωλογικά, τεκτονικά & εδαφολογικά Μεγάλη - Τοπική Βραχυπρόθεσμη Προσωρινή Ναι Ίσως 

Χλωρίδα, πανίδα Μεγάλη - Τοπική Βραχυπρόθεσμη Προσωρινή Ναι Ναι 

Περιοχές προστασίας Εθνικού συστήματος Σίγουρη + Τοπική Βραχυπρόθεσμη Προσωρινή Ναι Ναι 

Δάση & δασικές εκτάσεις Ελάχιστη 0 Τοπική Βραχυπρόθεσμη Μόνιμη Όχι Όχι 

Χωροταξικός σχεδιασμός – χρήσεις γης Καμία 0      

Διάρθρωση & ανθρωπογενές περιβάλλον Καμία 0      

Πολιτιστική κληρονομιά Μικρή - Τοπική Βραχυπρόθεσμη Προσωρινή Ναι Όχι 

Κοινωνικό – οικονομικές επιπτώσεις Μεγάλη + Τοπική Βραχυπρόθεσμη Προσωρινή Ναι Όχι 

Τεχνικές υποδομές Μικρή - Τοπική Βραχυπρόθεσμη Προσωρινή Ναι Όχι 

Συσχέτιση με τις ανθρωπογενείς πιέσεις Καμία 0      

Ποιότητα αέρα Μικρή - Τοπική Βραχυπρόθεσμη Προσωρινή Ίσως Όχι 

Θόρυβος , δονήσεις Μεγάλη - Τοπική Βραχυπρόθεσμη Προσωρινή Ίσως Όχι 

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία Καμία 0      

Ύδατα Μικρή - Τοπική Βραχυπρόθεσμη Προσωρινή Ναι Όχι 
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2.3.2. Φάση λειτουργίας 

Επιπτώσεις στα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά  

Κατά τη φάση λειτουργίας ενός ΜΥΗΕ, δεν παράγονται αέριες εκπομπές στην ατμόσφαιρα και δεν 

υποβαθμίζεται η ποιότητα της. Αντίθετα, λόγω της λειτουργίας του, επέρχεται μείωση των συνολικών 

ποσοτήτων αέριων ρυπαντών (CO2, NOx, σωματίδια κ.λπ.), λόγω της υποκατάστασης της ηλεκτρικής 

ενέργειας που παράγεται από συμβατικά καύσιμα στους σταθμούς της ΔΕΗ, με ανάλογη που παράγεται 

από ΑΠΕ (ΜΥΗΕ). 

Επιπτώσεις στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά  

Καμία επίπτωση κατά την λειτουργία του έργου. 

Επιπτώσεις σχετικές με τα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά  

Τα προτεινόμενο έργο δεν θα έχει καμία απολύτως επίπτωση, τόσο στο έδαφος όσο και στη γεωλογία 

και την τεκτονική της περιοχής. Η δυνατότητα στερεομεταφοράς του ρέματος είναι ελάχιστη, όπως 

επίσης το βραχώδες υπόστρωμα της κοίτης και η εν γένει γεωλογική σύνθεση της κοίτης δεν δικαιολογεί 

σε βάθος διάβρωση. Τα έργα εντός της κοίτης θα είναι ελάχιστα και σαφώς δεν θα επηρεάσουν κατά 

την λειτουργία την φυσιογνωμία του ρέματος. 

Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον  

Κατά τη φάση λειτουργίας, δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις στη χλωρίδα της περιοχής. Δεν θα 

παρατηρηθεί καμία αλλοίωση της σύνθεσης της βλάστησης. 

Η θέση εγκατάστασης του ΜΥΗΕ, σε συνδυασμό με τη γενικότερη πανίδα της περιοχής δείχνει ότι η 

επίδραση του ΜΥΗΕ στην πανίδα της περιοχής θα είναι ελάχιστη, λόγω της πολύ μικρής επιφάνειας 

μόνιμης κατάληψης του έργου. 

Σε σχέση με τη χλωρίδα της ευρύτερης περιοχής, η υλοποίηση του έργου δε προβλέπεται να έχει 

σημαντικές επιπτώσεις λόγω την μικρής έκτασης που θα καταλάβει το έργο σε σχέση με το σύνολο της 

προστατευόμενης περιοχής. Εντός της ζώνης κατάληψης του έργου δεν εντοπίζονται σημαντικά είδη 

χλωρίδας. 

Ως προς τα είδη της πανίδας, ορνιθοπανίδας κα ιχθυοπανίδας δεν προβλέπονται οχλήσεις που να 

οδηγούν στη μείωση του μεγέθους του πληθυσμού τους εφόσον εφαρμοστούν όλα τα προβλεπόμενα 

μέτρα της ΜΠΕ και της παρούσας μελέτης.  

Το μέγεθος και το είδος του έργου είναι τέτοια που δεν προβλέπεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις 

στο βαθμό διατήρησης των βιοτόπων τους. Συνεπώς εκτιμάται πως δεν θα υπάρξουν σημαντικές 

αρνητικές επιπτώσεις στα παραπάνω είδη. 

Για την ελαχιστοποίηση ή την αποφυγή κατά το δυνατόν όλων αρνητικών επιπτώσεων από την 

υλοποίηση του έργου θα πρέπει να εφαρμοστούν ορθές πρακτικές υλοποίησης και διαχείρισης του 

έργου καθώς επίσης και όλες οι περιβαλλοντικές δεσμεύσεις που θα συνοδεύουν την απόφαση 

αδειοδότησης του έργου. 

Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον, στο κοινωνικο- οικονομικό περιβάλλον και στις τεχνικές 

υποδομές  

Το έργο βρίσκεται και εντός της φυσικής κοίτης και έτσι δεν αναμένονται επιπτώσεις στις χρήσεις γης 

και τις ιδιοκτησίες της περιοχής κατά την κατασκευή του έργου.  

Η χωροθέτηση του έργου είναι σε συμμόρφωση με τις κατευθύνσεις και τους στόχους του χωροταξικού 

και περιβαλλοντικού σχεδιασμού για την περιοχή σε Εθνικό, Τομεακό και Περιφερειακό επίπεδο, ενώ 

παρουσιάζει συμβατότητα και συμμόρφωση με τις θεσμοθετημένες χωρικές και πολεοδομικές 

δεσμεύσεις σε τοπικό επίπεδο.  

Όσον αφορά το πολιτιστικό-ιστορικό περιβάλλον κατά την λειτουργία, μετά τη λήψη μέτρων, δεν 

αναμένονται επιπτώσεις σε κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους και σε ιστορικά μνημεία, δεν 

υπάρχουν στη περιοχή.  

Θετικές επιδράσεις αναμένονται στο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον κατά την λειτουργία λόγω της 

αύξησης κατά μία τουλάχιστον μόνιμη θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης και τουλάχιστον μίας 

περιοδικής. 

Καμιά επίδραση στις υποδομές της περιοχής. 

Κατά τη φάση λειτουργίας του Έργου, δεν θα ενισχυθεί καμία από τις υφιστάμενες ανθρωπογενείς 

πιέσεις στο περιβάλλον ούτε υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθούν νέες. Αντιθέτως θα μειώσει τις 

υφιστάμενες πιέσεις στο περιβάλλον γενικά (σε μεγάλη κλίμακα), αφού υποκαθιστά την καύση 

συμβατικών καυσίμων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 
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Επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα  

Η λειτουργία του προτεινόμενου Έργου μειώνει την εκπομπή των ρύπων, αφού υποκαθιστά την καύση 

συμβατικών καυσίμων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ταυτόχρονα, συμβάλλει στην απεξάρτηση από την εισαγωγή καυσίμων και γενικότερα στον ασφαλή 

ενεργειακό εφοδιασμό της χώρας. Επί της ουσίας, το προτεινόμενο Έργο εντάσσεται πλήρως στον 

ορισμό της Βιώσιμης Ανάπτυξης και θα οδηγήσει στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος σε εθνικό και 

τοπικό επίπεδο. 

Επιπτώσεις από θόρυβο ή δονήσεις 

Κατά τη φάση λειτουργίας ο εκπεμπόμενος θόρυβος θα αφορά μόνο στη λειτουργία του ΜΥΗΕ. Επίπεδα 

δηλαδή θορύβου αναμένονται από τον Η/Μ εξοπλισμό του ΜΥΗΕ. Σε κάθε περίπτωση ο θόρυβος αυτός 

δεν αναμένεται να είναι σημαντικά μεγάλος, ούτε να επηρεάσει τους κατοίκους των οικισμών που 

βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Ο σταθμός παραγωγής θα βρίσκεται μακριά από τα σπίτια του 

οικισμού. 

Τα ΜΥΗΕ, γενικά, δεν παράγουν καμία ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, που θα μπορούσε να βλάψει τη 

δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων. Επομένως, ουσιαστικά δεν αναμένονται επιπτώσεις από τη 

λειτουργία του Έργου. 

Επιπτώσεις στα ύδατα 

Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην νομοθεσία, η ελάχιστη διατηρητέα (περιβαλλοντική) παροχή κατάντη 

της θέσης υδροληψίας ορίζεται ως η μεγαλύτερη εκ των ακόλουθων ποσοτήτων: το τριάντα τοις εκατό 

(30%) της μέσης θερινής παροχής στη θέση, βάσει της μέσης μηνιαίας παροχής των μηνών Ιουνίου, 

Ιουλίου και Αυγούστου, ή το 50% της μέσης παροχής Σεπτεμβρίου, ή τέλος, τα 30 l/s ως απολύτως 

ελάχιστη επιτρεπόμενη παροχή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι δύο αυτές ποσότητες είναι 

14 και 44 l/s αντίστοιχα, συνεπώς η διατηρητέα παροχή καθορίζεται σε 44 l/s. 
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Πίνακας 5. Σύνοψη έντασης και χαρακτηριστικών στις επιμέρους περιβαλλοντικές παραμέτρους κατά τη φάση λειτουργίας του έργου συνολικά 

Περιβαλλοντικοί Παράμετροι 
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Κλιματικά & βιοκλιματικά χαρακτηριστικά  0      

Μορφολογικά &τοποιολογικά χαρακτηριστικά Μεγάλη - Τοπική Μακροπρόθεσμη Μόνιμη Όχι Όχι 

Γεωλογικά, τεκτονικά & εδαφολογικά  0      

Χλωρίδα, πανίδα  0      

Περιοχές προστασίας Εθνικού συστήματος  0      

Δάση & δασικές εκτάσεις  0      

Χωροταξικός σχεδιασμός – χρήσεις γης Μικρή + Τοπική Μακροπρόθεσμη Μόνιμη Όχι Ίσως 

Διάρθρωση & ανθρωπογενές περιβάλλον Μικρή + Ευρύτερη Μακροπρόθεσμη Μόνιμη Ναι  

Πολιτιστική κληρονομιά  0      

Κοινωνικό – οικονομικές επιπτώσεις Μεγάλη + Ευρύτερη Μακροπρόθεσμη Μόνιμη Ναι Ίσως 

Τεχνικές υποδομές Μικρή + Τοπική Μακροπρόθεσμη Μόνιμη Ναι Ίσως 

Συσχέτιση με τις ανθρωπογενείς πιέσεις Μικρή + Τοπική Μακροπρόθεσμη Μόνιμη Ναι Ίσως 

Ποιότητα αέρα  0      

Θόρυβος , δονήσεις  0      

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία  0 Τοπική Μακροπρόθεσμη Μόνιμη   

Ύδατα Μεγάλη ++ Τοπική Μεσοπρόθεσμη Μόνιμη Όχι  
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Από την παρούσα ΜΠΕ προκύπτει ότι και ο σχεδιασμός του Έργου θα έχει θετικές επιπτώσεις σε 

τοπικό, περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο και πολύ μικρές δευτερεύουσες αρνητικές αποκλειστικά και 

μόνο στο τοπικό επίπεδο. Ακόμη και αυτές πρακτικά μηδενίζονται κυρίως λόγω της θέσης εγκατάστασης 

του ΜΥΗΕ που είναι σε ορεινή θέση και λόγω της μικρής κλίμακας του έργου.  

Αναλυτικότερα: 

• Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλούνται είναι περιορισμένες και πρακτικά μηδενίζονται, 

κυρίως λόγω της μικρής κλίμακας εργασιών και του θέσης εγκατάστασης. 

• Η υλοποίηση του προτεινόμενου Έργου δεν επιφέρει καμία αξιοσημείωτη μεταβολή στο βαθμό 

επιρροής των στοιχείων του περιβάλλοντος, τόσο στην άμεση περιοχή των έργων όσο και στην 

ευρύτερη περιοχή. 

• Για τη θέση εγκατάστασης του υπό μελέτη ΜΥΗΕ έχουν ήδη ληφθεί  οι περισσότερες σχετικές 

γνωμοδοτήσεις και θετικές βεβαιώσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών. 

 

2.4. Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος 

Κατά τη διαδικασία κατασκευής του προτεινόμενου ΜΥΗΕ, καθώς και κατά τη λειτουργία του, θα ρέπει 

να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και να ληφθούν όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα έτσι, ώστε να 

εξασφαλίζεται η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και η ελαχιστοποίηση των όποιων αρνητικών 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης 

περιβαλλοντικά δυσάρεστων γεγονότων. 

Πιο κάτω αναφέρονται κάποιοι προτεινόμενοι περιβαλλοντικοί όροι, που θεωρούμε ότι θα συνέβαλαν 

τα μέγιστα στη προστασία του περιβάλλοντος. 

 

2.4.1. Φάση κατασκευής 

 Για την έναρξη κατασκευής του Έργου να ειδοποιηθούν εγγράφως οι αρμόδιες Αρχαιολογικές 

Υπηρεσίες. 

 Η οποιαδήποτε φθορά δασικής βλάστησης κατά την κατασκευή του έργου, θα πρέπει να 

περιοριστεί στην απολύτως αναγκαία έκταση και οι επεμβάσεις στο τοπίο στις απολύτως απαραίτητες. 

Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στον περιορισμό της αποψίλωσης της παρόχθιας βλάστησης. Η υλοτομία 

ή η εκρίζωση δασικών θάμνων και δέντρων και η διάθεση των προϊόντων της θα πρέπει να γίνει 

σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και τις υποδείξεις του Δασαρχείου Τρικάλων. 

 Οι ζώνες κατάληψης που θα πραγματοποιηθούν για τον αγωγό προσαγωγής νερού του έργου, 

μετά το πέρας της κατασκευής του κάθε τμήματος επέμβασης του έργου θα αποκαθίσταται. Η κατασκευή 

του αγωγού προσαγωγής δεν θα συνοδευτεί με νέα οδοποιία, αλλά με προσωρινή πρόσβαση στο 

σύνολο του αναπτύγματος του αγωγού, που θα αποκατασταθεί απόλυτα με τον εγκιβωτισμό του 

αγωγού. 

 Οι εργασίες του αγωγού προσαγωγής του νερού θα πρέπει να ολοκληρώνονται τμηματικά, με 

σκοπό τον περιορισμό της όχλησης. 

 Οι χωματουργικές εργασίες θα πρέπει να γίνουν με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή του 

διασκορπισμού των υλικών στην γύρω περιοχή και ιδιαίτερα σε ρέματα 

 Οι εκσκαφές για το σύνολο του έργου (κύριο έργο και συνοδό) θα περιοριστούν στις απολύτως 

αναγκαίες και να αποφευχθούν οι άσκοπες διανοίξεις, εκχερσώσεις και αποψιλώσεις. 

 Κατά τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας του έργου να μην παρακωλύεται η ομαλή 

επικοινωνία μεταξύ των κατοικημένων περιοχών. Να αποκατασταθούν αμέσως τυχόν φθορές που θα 

προκληθούν στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο της περιοχής. 

 Σε κατοικημένες περιοχές η διέλευση των φορτηγών θα γίνεται εκτός των ωρών κοινής ησυχίας 

και σε κάθε περίπτωση εφόσον μεταφέρονται χύδην υλικά (άμμος, χαλίκι, μπάζα κλπ.), οι καρότσες των 

φορτηγών θα είναι σκεπασμένες με ειδικό κάλυμμα. 

 Τα απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου αδρανή υλικά μπορούν να εξασφαλιστούν είτε από 

τις εκσκαφές που θα γίνουν επιτόπου για τις ανάγκες του έργου, μέσω του θρυμματισμού των 

πρωτογενών εκβραχισμών, είτε από υφιστάμενα νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής. 

 Δεν θα γίνει καμία εναπόθεση έστω και προσωρινή υλικών σε ζώνες χειμάρρων πέραν της ζώνης 

κατάληψης του έργου. 
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 Μετά από συνεννόηση με το Δασαρχείο Τρικάλων και ενδεχομένως του τοπικού Δήμου, τα 

ενδεχόμενα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής από την κατασκευή του έργου θα διατεθούν για την 

αποκατάσταση τυχόν ανενεργών λατομείων και διαταραχθέντων χώρων, για την κάλυψη αναγκών σε 

υλικά άλλων εγκεκριμένων έργων της περιοχής, στην αποκατάσταση χώρων απορριμμάτων κλπ 

 Μετά το πέρας της κατασκευής του έργου, θα απομακρυνθούν οι πάσης φύσεως εργοταξιακές 

εγκαταστάσεις και ο χώρος να επανέλθει στην πρότερα κατάσταση.  

 Κατά την κατασκευή και την λειτουργία του έργου πρέπει θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα 

πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης 

της σε παρακείμενες περιοχές.  

 Για το προσωπικό του εργοταξίου και για τις διάφορες χρήσεις του (πλύση, WC κλπ) να 

τοποθετηθούν χημικές τουαλέτες, έτσι ώστε να αποφευχθεί και η μικρή επιβάρυνση από τα αστικά 

λύματα κατά τη φάση κατασκευής του Έργου.  

 Να υπάρχουν απορροφητικά υλικά (π.χ. πριονίδι, άμμος), μέσω των οποίων θα επιδιώκεται η 

προσρόφηση και κατά συνέπεια συγκράτηση των ενδεχομένως διαρρεόντων καυσίμων και λιπαντικών, 

σε επαρκείς ποσότητες. Μετά τη χρήση τους τα απορροφητικά αυτά υλικά θα πρέπει να συλλέγονται 

προσεκτικά και να διατίθενται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

 Να γίνεται έλεγχος κατά τακτά χρονικά διαστήματα των αποθηκευμένων απορροφητικών υλικών, 

μήπως έχουν από κάποιο αστάθμητο παράγοντα προσροφήσει αυξημένα ποσά υγρασίας (π.χ. από 

διαρροή νερού), οπότε και θα έχουν μειωμένη έως και μηδαμινή αποτελεσματικότητα σε περίπτωση 

χρήσης τους. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αντικαθίστανται το ταχύτερο δυνατό.  

 Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του Έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το 

πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί του θορύβου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο (γ) 

της παρούσας. Όπου η διαθέσιμη τεχνολογία δεν εξασφαλίζει αποδεκτά επίπεδα θορύβου, θα πρέπει 

να τοποθετούνται στους χώρους πρόκλησης του προσωρινά ηχοπετάσματα.  

 Τα φορτηγά οχήματα μεταφοράς αδρανών υλικών να φέρουν ειδικό κάλυμμα σύμφωνα με τις 

υφιστάμενες διατάξεις.  

 Θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για τη σήμανση των χώρων εργασίας και ο αποκλεισμός τους 

με κατάλληλα μέσα.  

 Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, λιπαντικά έλαια, 

κλπ. θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από το χώρο του έργου, η δε διάθεση τους να γίνεται 

σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, 

λάδια κλπ.) στην περιοχή του έργου, καθώς και η αποθήκευση απορριμμάτων σε κοινόχρηστους 

χώρους.  

 Τα προς χρήση αλλά και τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά έλαια θα φυλάσσονται σε κλειστά δοχεία 

σε στεγασμένο χώρο. Για οποιαδήποτε διάταξη, η οποία δύναται να παρουσιάσει διαρροή, θα 

προβλέπεται κατάλληλη στεγανή δεξαμενή που να συγκεντρώνει τις τυχόν διαρρέουσες ποσότητες.  

 Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει χρήση επικίνδυνων ουσιών (PCBs κλπ.).  

 Μετά την υδροηλεκτρική αξιοποίηση το σύνολο της ποσότητας νερού που χρησιμοποιήθηκε για 

την ηλεκτροπαραγωγή να αποδίδεται στο ρέμα Κρυόβρυση, χωρίς αλλοίωση της ποιότητας του. Η 

απόδοση του νερού μετά το κτίριο του υδροηλεκτρικού σταθμού να γίνεται ομαλά και η ταχύτητα ροής 

του να διατηρείται σε επίπεδο που δεν επηρεάζει την κοίτη του ρέματος.  

 Η κατασκευή της υδροληψίας θα γίνει κατά τέτοιο τρόπο που να εξασφαλίζονται τα γύρω πρανή 

από καταπτώσεις και άλλα γεωτεχνικά προβλήματα.  

 Η κατασκευή του κτιρίου του υδροηλεκτρικού σταθμού θα περιοριστεί στην απαραίτητη για το 

σκοπό έκταση. Για τη θέση του σταθμού παραγωγής θα ληφθούν όλα τα μέτρα έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται σε τυχόν γεωτεχνικά προβλήματα (κατολισθήσεις, αστάθεια πρανών, κλπ)  

 Θα αποφευχθεί ο φωτισμός της κοίτης του ρέματος στη θέση υδροληψίας, ενώ στη θέση του 

σταθμού παραγωγής θα περιορισθεί στον απολύτως αναγκαίο.  

 Σχετικά με τον θόρυβο ο κύριος του έργου θα συμμορφωθεί προς όλες τις κείμενες διατάξεις της 

Κοινοτικής Νομοθεσίας, Θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ηχομόνωσης, ώστε η στάθμη θορύβου που 

οφείλεται στην λειτουργία του σταθμού, να μην υπερβαίνει τα 65 dB(A) μετρούμενη στο όριο του 

γηπέδου, όπου βρίσκεται ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2, 

παράγραφος 5 του Π.Δ. 1180/81. 
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2.4.2. Φάση λειτουργίας 

 Μετά από την ολοκλήρωση της εγκατάστασης επιβάλλεται η απρόσκοπτη πρόσβαση στην 

περιοχή του Έργου για τη συνέχιση της πρότερης χρήση του. Ωστόσο, θα πρέπει να εμποδίζεται η 

προσέγγιση από μη ειδικούς σε σημεία της εγκατάστασης που πιθανόν εγκυμονούν κινδύνους. 

 Υποχρεωτικά και χωρίς καμιά παρερμηνεία, η οικολογική παροχή πως υπολογίστηκε στην 

υδρολογική μελέτη και η οποία θα είναι της τάξης των 44 l/s, θα ρέει πάντα σε όλη την κοίτη του ρέματος 

Κρυόβρυση. 

 Σε κάθε περίπτωση, η συλλογή και μεταφορά των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να  γίνεται 

από νομίμως αδειοδοτούμενες εταιρείες που διαθέτουν άδειες συλλογής και μεταφοράς και είναι 

εγγεγραμμένες σύμφωνα με το άρθρο 13 § 3 της ΚΥΑ 50910/2727/03 και την Εγκύκλιο 

110441/3231/2004 σε Μητρώο που τηρείται στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος.  

 Η έκταση των έργων θα πρέπει να διαθέτει όλα τα μέσα αντιμετώπισης από κάθε κίνδυνο 

πυρκαγιάς, κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, λαμβάνοντας όλα τα απαιτούμενα προληπτικά και 

κατασταλτικά αντιπυρικά μέτρα τα οποία θα υποδειχθούν εκ μέρους της οικείας Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης πυρκαγιάς σε παρακείμενες δασικές 

περιοχές.  

 Θα υπάρχει μέριμνα έτσι ώστε η περιοχή εγκατάστασης θα καθαρίζεται από κουφάρια ζώων για 

την αποφυγή προσέλκυσης ειδών ορνιθοπανίδας όπως π.χ. τα αρπακτικά.  

 Μετά το πέρας του έργου θα απομακρυνθεί κάθε μηχάνημα και εργοταξιακή εγκατάσταση και θα 

ακολουθήσει πλήρης αποκατάσταση των χώρων και αρμονική ένταξη τους στο περιβάλλον.  

 Η σύνδεση του ΜΥΗΣ με την γραμμή μέσης τάσης της ΔΕΗ να γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις 

της και να ακολουθήσει κατά το δυνατό υφιστάμενους δρόμους προσπέλασης και εκτάσεις με αραιή 

βλάστηση.  

 Εγκατάσταση δικτύου παρακολούθησης ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων νερού, εδάφους, 

κλίματος, χλωρίδας και πανίδας ανάντη και κατάντη του ΜΥΗΕ στα πλαίσια ενός προγράμματος 

περιβαλλοντικής παρακολούθησης του έργου (monitoring) για την καλύτερη λειτουργίας του έργου και 

τη λήψη διορθωτικών ή προληπτικών μέτρων όπου αυτό απαιτείται 

 

2.5. Οφέλη από την υλοποίηση του έργου 

Σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση των νερών του 

ρέματος Κρυόβρυσης και η αποκλειστική της πώληση προς τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., 

σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία που ισχύει για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  

Στόχος είναι η εκμετάλλευση του ενεργειακού περιεχομένου του νερού, κατά τρόπο που συμβάλλει στο 

γενικότερο περιορισμό της ρύπανσης της ατμόσφαιρας, του υπεδάφους και των υδάτινων πόρων, λόγω 

της αντικατάστασης της παραγόμενης ενέργειας από συμβατικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. Η 

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

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

πολλαπλά.  

Η υλοποίηση του προτεινόμενου εγχειρήματος, εκτός από την οικονομική διάσταση που βεβαίως θα 

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

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

όσο και κατά τη λειτουργία του. 

Επίσης, η συγκεκριμένη επένδυση θα συμβάλει, εκτός των άλλων, στην προσπάθεια ενίσχυσης του 

συστήματος παραγωγής και διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο δίκτυο της 

χώρας. Συγκεκριμένα, το έργο θα συμβάλλει στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και στην 

κάλυψη ενός μέρους εκ του συνόλου των ενεργειακών αναγκών της ευρύτερης περιοχής, αλλά και στη 

μείωση της περιβαλλοντικής πίεσης.  

Είναι αυτονόητο πως η εν λόγω επένδυση θα συμβάλλει στη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της 

χώρας μας, με ταυτόχρονη αξιοποίηση του τεράστιου δυναμικού της σε ΑΠΕ. Στο σημείο αυτό, πρέπει 

να επισημανθεί η ιδιαίτερη σημασία της επένδυσης αναφορικά με την προσέλκυση μεγάλης κλίμακας 

επενδύσεων στη χώρα μας. Η μονάδα θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, συνεισφέροντας 

έτσι στην εξομάλυνση των αιχμών φορτίου, στην αποφυγή black-out και στη μείωση του συνολικού 

κόστους της ηλεκτροπαραγωγής (δεδομένου ότι η κάλυψη αυτών των αιχμών είναι ιδιαίτερα δαπανηρή). 
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Στη δημιουργία άμεσων εσόδων για τον ΟΤΑ από τη λειτουργία του ΜΥΗΕ. Πρόκειται για πολύ 

σημαντικό χρηματικό ποσό, που θα συμβάλλει σαφώς στη βελτίωση των τοπικών δημοσιονομικών 

δεδομένων, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση έργων και παρεμβάσεων που θα 

αναβαθμίζουν και το επίπεδο ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας της περιοχής, και την ποιότητα ζωής 

των κατοίκων.  

Θα υπάρξουν δηλ. σοβαρότατα αντισταθμιστικά οφέλη από την αξιοποίηση του υδρολογικού δυναμικού 

της περιοχής. 

 

2.6. Βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις 

Στα πλαίσια της υφιστάμενης αδειοδότησης του έργου, είχαν εξεταστεί εναλλακτικές λύσεις και εν τέλει 

επιλέχθηκε η πλέον συμφέρουσα με σφαιρικό σχεδιασμό. 

Συγκεκριμένα υπήρχε ο σχεδιασμός για την όδευση του αγωγού από την απέναντι πλευρά, λόγω 

μικρότερης επέμβασης, πιο εύκολης τοποθέτησης, με μικρότερο κόστος κλπ Παρόλο αυτά όμως η 

περιοχή αυτή εντοπίζεται εντός οικισμού και υπάρχουν φερόμενες ιδιοκτησίες, συνεπώς απορρίφθηκε 

ως ιδέα. Από εκεί και μετά ο σχεδιασμός του έργου υπαγορεύτηκε μονοσήμαντα, από την χωροταξική 

κατανομή της περιοχής επέμβασης, αφού ικανοποιήθηκαν απόλυτα οι παράμετροι σχεδιασμού, ήτοι 

ύπαρξη υδατικού δυναμικού, άμεσα αξιοποιήσιμου λόγω υψομετρικής διαφοράς, εγκατάσταση χωρίς 

ιδιαίτερες δυσκολίες, άμεση προσβασιμότητα, απουσία περιβαλλοντικών δεσμεύσεων, υπάρχουν ήδη 

τεχνικά έργα στην περιοχή. 

Τέλος σταθμίστηκε η ύπαρξη του υφιστάμενου δρόμου, που θα χρησιμοποιηθεί για τον εγκιβωτισμό του 

αγωγού, άρα με τις μικρότερες δυνατόν επεμβάσεις σε επίπεδο περιβάλλοντος και κόστους κατασκευής, 

άρα επιτεύχθηκε η καλύτερη αναλογία κόστους οφέλους, άρα ικανοποιείται απόλυτα η οικονομία 

κλίμακας. 

 

2.7. Γενικά περί περιοχών προστασίας 

Επειδή όλα τα διακριτά μέρη του έργου, δεν αναπτύσσονται εντός ζωνών προστασίας των περιοχών  

προστασίας, δεν έγινε περεταίρω διερεύνηση, όπως σύνταξη ειδικών μελετών. 

Γενικά αναφέρουμε ότι δεν υπάρχουν καταγεγραμμένοι τύποι οικοτόπων και δεν αναμένονται 

σημαντικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου.  

Το μέγεθος της έκτασης που θα διαταραχθεί αποτελεί ένα πολύ μικρό ποσοστό της συνολικής έκτασης 

και δεν περιλαμβάνονται οικοτόποι προτεραιότητας.  

Σε σχέση με τη χλωρίδα της περιοχής η υλοποίηση του έργου δε προβλέπεται να έχει σημαντικές 

επιπτώσεις λόγω την μικρής έκτασης που θα καταλάβει το έργο. Εντός της ζώνης κατάληψης του έργου 

δεν εντοπίζονται σημαντικά είδη χλωρίδας με περιορισμένη χωρική εξάπλωση. 

Ως προς τα είδη της πανίδας, ορνιθοπανίδας κα ιχθυοπανίδας δεν προβλέπονται οχλήσεις που να 

οδηγούν στη μείωση του μεγέθους του πληθυσμού τους, εφόσον εφαρμοστούν όλα τα προβλεπόμενα 

μέτρα της ΜΠΕ και της παρούσας μελέτης.  

Το μέγεθος και το είδος του έργου είναι τέτοια που δεν προβλέπεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις 

στο βαθμό διατήρησης των βιοτόπων τους. Συνεπώς, εκτιμάται πως δεν θα υπάρξουν σημαντικές 

αρνητικές επιπτώσεις στα αραπάνω είδη. 

Για την ελαχιστοποίηση ή την αποφυγή όλων των αρνητικών επιπτώσεων από την υλοποίηση του έργου 

θα πρέπει να εφαρμοστούν ορθές πρακτικές υλοποίησης και διαχείρισης του έργου καθώς επίσης και 

όλες οι περιβαλλοντικές δεσμεύσεις που θα συνοδεύουν την απόφαση αδειοδότησης του έργου. 
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3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Ο Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός ισχύος 750 kW που προτίθεται να ιδρύσει η «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ε.Π.Ε.» πρόκειται να εγκατασταθεί στην Π.Ε. Τρικάλων στην Τ.Κ. Πύρρας, Δήμου Πύλης στο Ρέμα 

Κρυόβρυση.  

Συνοπτικά το έργο συνίσταται σε μια εγκατάσταση εκμετάλλευσης της διαθέσιμης παροχής (run-of-

river), χωρίς εγκαταστάσεις αποταμίευσης του νερού, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την 

εκμετάλλευση της πτώσης των 90 μέτρων που δημιουργείται τοπικά. Ο ΜΥΗΣ θα εκμεταλλεύεται μήκος 

κοίτης του ρέματος 1074 m. 

Θα αποτελείται από διάταξη υδροληψίας τοποθετημένη σε υψόμετρο 989 m, από αγωγό προσαγωγής 

του νερού διαμέτρου Φ 900, συνολικού μήκους 970 m, ο οποίος θα οδεύσει προς το μηχανοστάσιο του 

σταθμού παραγωγής στο υψόμετρο περίπου 901 m και κτίριο στο οποίο θα στεγάζεται ο Η/Μ 

εξοπλισμός του έργου. Το νερό μετά την πρόσκρουση του στα πτερύγια του στροβίλου θα επιστρέφει 

στο σύνολο του στο ρέμα χωρίς να ρυπανθεί. 

Όλα τα στοιχεία του έργου βρίσκονται  ΕΝΤΟΣ των ορίων περιοχής που είναι ενταγμένη στο  Δίκτυο 

Natura 2000, και συγκεκριμένα στην περιοχή NATURA με κωδικό GR1440002 - SCI και ονομασία 

"ΚΕΡΚΕΤΙΟ ΟΡΟΣ (ΚΟΖΙΑΚΑΣ)". 

Το προτεινόμενο έργο βρίσκεται εκτός ορίων οικισμών, εκτός εγκεκριμένων Γενικών Πολεοδομικών 

Σχεδίων (ΓΠΣ). Η περιοχή δεν εμπίπτει σε Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), σε Σχέδιο Χωρικής και 

Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ή άλλη μορφή τέτοιου τύπου ζώνης προστασίας, 

ούτε υπάρχουν θεσμοθετημένες ζώνες Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών ή Επιχειρηματικών Πάρκων στην 

περιοχή.  

Το έργο δεν χωροθετείται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου ή ζώνης προστασίας αρχαιολογικού 

χώρου και δεν βλάπτει σε καμία περίπτωση κανένα αρχαιολογικό χώρο ή μνημείο. 

Τέλος, το υπό μελέτη ΜΥΗΕ χωροθετείται εκτός περιοχών αποκλεισμού και ζωνών ασυμβατότητας, 

όπως αυτές ορίζονται στο αρ. 6 του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης (ΕΠΧΣ&ΑΑ) για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (ΦΕΚ 2464 Β703-12-2008). 

Παρατίθεται αυτούσια η υδρολογική μελέτη του έργου, που εγκρίθηκε αρμοδίως κατά την αδειοδότηση 

κατασκευής του έργου από ΡΑΕ. 

 

3.1. Βασικά στοιχεία του έργου 

Τα βασικά κατασκευαστικά τμήματα ενός ολοκληρωμένου έργου ΜΥΗΕ, αναφέρονται ως εξής: Διάνοιξη 

δρόμων πρόσβασης, υδροληψία, καταθλιπτικός αγωγός νερού, εργοστάσιο παραγωγής, κανάλι 

διαφυγής ύδατος, διασύνδεση με την ΔΕΗ. 

 

3.2. Βασικά στοιχεία φάσης κατασκευής και λειτουργίας του έργου 

Τα βασικά στοιχεία της φάσης κατασκευής του ΜΥΗΣ είναι: 

Διάνοιξη – Βελτίωση οδοποιίας 

Σχεδόν το σύνολο του έργου, αναπτύσσεται παραπλεύρως υφιστάμενου δασικού δρόμου, που κινείται 

κατά μήκος του ρέματος Κρυόβρυση. Η περιγραφή πιο κάτω έχει κατεύθυνση από το σημείο της 

υδροληψίας και προς το σταθμό παραγωγής. 

Από το σημείο της υδροληψίας και για μήκος 324 m, θα γίνει διάνοιξη προσωρινού δρόμου, εκ της 

αριστερής πλευράς της κοίτης επί του οποίου ο αγωγός θα τοποθετηθεί  εντός ορύγματος,  με κλίσεις -

8,36 έως-9 ,56%. Αυτή η λύση υπαγορεύεται μονοσήμαντα, αφού από την άλλη πλευρά του ρέματος, 

υπάρχουν φερόμενες ιδιοκτησίες.  

Για τα επόμενα 646μ ο αγωγός θα τοποθετηθεί  εντός ορύγματος πάνω σε προσωρινή νέα διάνοιξη, 

παραπλεύρως με τον υφιστάμενο δασικό δρόμο,  με κλίσεις -8,11 έως-11,99%. Η διάνοιξη αυτή θα είναι 

προσωρινή αφού υπάρχει ήδη δρόμος που εξυπηρετεί την περιοχής και επιλέχθηκε να κινηθεί κοντά 

στον πόδα του πρανούς, έτσι ώστε μετά την αποκατάσταση και την επίχωση να μην διαταραχτεί το 

περιβάλλον της περιοχής. 

Το σύνολο λοιπόν της όδευσης του αγωγού, θα κινηθεί επί προσωρινής διάνοιξης δρόμου, που θα 

αποκατασταθεί απόλυτα, μετά το τέλος των εργασιών. 

Ο υπάρχων δασικός δρόμος, χρήζει βελτιώσεων, τόσο σε επίπεδο κλίσεων, όσο και κατασκευής 

τεχνικών έργων. Στο τελικό κατάστρωμα του δρόμου, θα μπορούσαν να κατασκευαστούν τα κάτωθι: 
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Υποθεμελίωση: λόγω της ανομοιόμορφης υφής μετά το στάδιο της αρχικής διάνοιξης 

του τμήματος της υδροληψίας, αλλά και του υπόλοιπου δρόμου, προτείνεται ομαλοποίηση της αρχικής 

επιφάνειας με διάστρωση υλικού πάχους 20 εκ. Το αδρανές υλικό θα προέλθει από κατάλληλη επιλογή 

των εκσκαφών. 

Υπόβαση: Η προετοιμασία πριν την τελική διάστρωση της βάσης (κυκλοφορούμενη 

επιφάνεια) αποτελείται από διάστρωση υπόβασης πάχους 20 εκ. με θραυστά υλικά. ΠΤΠ 

Ο-155. Το αδρανές υλικό θα προέρχεται από κατάλληλη επιλογή των εκσκαφών. 

Βάση: Η τελική διάστρωση για την ομαλή κυκλοφορία της οδού αποτελείται από 

διάστρωση υλικού πάχους 10 εκ. με θραυστό υλικό. 

. 

ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ 

Η υδροληψία του ΜΥΗΕ θα είναι "ορεινού τύπου" και ειδικότερα, τα επιμέρους έργα της εγκατάστασης 

υδροληψίας θα περιλαμβάνουν: 

Στηθαίο υδροληψίας  

Για την απόληψη των υδάτων του ρέματος θα κατασκευαστεί μικρό υπερπηδητό στηθαίο, ύψους ~ 2,50 

m και μήκους 10 m, με κατάντη κεκλιμένες εσχάρες σε όλο το μήκος της στέψης του και προστατευτικούς 

τοίχους για την προστασία των πρανών, έτσι ώστε το σύνολο της παροχής να περνά πάνω από τις 

εσχάρες και να μην υπερχειλίζει από τα πλαϊνά μέρη του στηθαίου (ακόμα και κατά την διάρκεια των 

πλημμύρων). 

Το στηθαίο θα κατασκευαστεί σε επιλεγμένο σημείο (στένωση) της κοίτης του ρέματος, το οποίο είναι 

κατάλληλο για εγκατάσταση συστήματος υδροληψίας. Στη θέση κατασκευής του στηθαίου θα καθαριστεί 

η κοίτη από σαθρά υλικά και θα δημιουργηθεί η υποδομή θεμελίωσης. 

Το νερό μέσω των εσχαρών συλλέγεται σε αύλακα υδροσυλλογής, η οποία βρίσκεται κάτω από τις 

εσχάρες σε όλο το μήκος του στηθαίου, είναι ενσωματωμένη στο στηθαίο και ελέγχεται μέσω 

χειροκίνητου μεταλλικού θυροφράγματος. Επί του στηθαίου ενσωματώνεται χειροκίνητο θυρόφραγμα 

ολίσθησης (1,40m×1,35m) μέσω του οποίου γίνεται εκκένωση και καθαρισμός του στηθαίου από τις 

φερτές ύλες που συγκεντρώνονται ανάντη και οι οποίες, μέσω περιοδικών ανοιγμάτων του 

θυροφράγματος, αποθέτονται στην κοίτη του ρέματος προς τα κατάντη.  

Οι εσχάρες θα αποτελούνται από χαλύβδινα ελάσματα προτύπων διατομών που θα ενώνονται μεταξύ 

τους και θα αγκυρωθούν στο σκυρόδεμα, τα δε θυροφράγματα θα είναι χαλύβδινα, ολισθαίνοντα, 

εφοδιασμένα με χειροκίνητο μηχανισμό. Ο καθαρισμός των εσχαρών θα γίνεται με τον αυτόματο 

καθαριστή που θα εγκατασταθεί. 

Οι πλαϊνοί τοίχοι του εξαμμωτή, καθώς και τα τοιχία προστασίας των πρανών θα είναι σε υψόμετρο 

μεγαλύτερο από την αναμενόμενη στάθμη πλημμύρας και έτσι κατά τις πλημμύρες όλη η επιπλέον 

ποσότητα νερού θα διέρχεται από το στηθαίο. Το ακριβές υψόμετρο των τοιχίων, καθώς και της λεκάνης 

αποτόνωσης κατάντη του στηθαίου θα καθοριστούν σε επόμενη φάση κατά την οποία θα γίνει και ο 

υπολογισμός των πλημμυρικών παροχών. 

 

Δεξαμενή Καθίζησης Φερτών (Εξαμμωτής) 

Ένα εκ των κυρίων χαρακτηριστικών των ορεινών ρεμάτων είναι η σημαντική μεταφορά φερτών υλικών, 

λόγω των έντονων κατά μήκος κλίσεων και των προκαλούμενων διαβρώσεων. Για το λόγο αυτό έχει 

προβλεφθεί στο εξεταζόμενο ΜΥΗΕ η κατασκευή κατάλληλης διάταξης για τη συγκράτηση των φερτών 

υλικών, προς αποφυγή εμφράξεων και φθορών στον αγωγό προσαγωγής και στο λοιπό μηχανολογικό 

εξοπλισμό του ΜΥΗΕ. 

Το νερό θα οδηγείται μέσω των εσχαρών σε διώρυγα (κανάλι) ορθογωνικής διατομής και στη συνέχεια 

σε διώρυγα τραπεζοειδούς διατομής, η οποία αποτελεί τη δεξαμενή καθίζησης. Ο σχεδιασμός της 

δεξαμενής καθίζησης δίνει τη δυνατότητα αποφυγής διακοπών στη λειτουργία του ΜΥΗΕ κατά τη φάση 

απομάκρυνσης των φερτών και οι εσωτερικές της διαστάσεις είναι περίπου 35,00 Χ 3,30 μ και ύψους 

περίπου 4,30 μ. 

Η δεξαμενή καθίζησης διαστασιολογείται έτσι ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική μείωση της ταχύτητας 

του διερχόμενου νερού και να καθιζάνουν τα φερτά υλικά σύμφωνα με τη διάμετρο του εισερχόμενου 

κόκκου. 
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Προ της εισόδου του νερού στη δεξαμενή καθίζησης δημιουργείται στένωση για τον έλεγχο της παροχής 

(διατομή ελέγχου), στην οποία θα τοποθετηθεί θυρόφραγμα ελέγχου. 

Ο υδραυλικός σχεδιασμός επιτρέπει την έξοδο του νερού προς τη δεξαμενή φόρτισης του αγωγού 

προσαγωγής μέσω ανοίγματος (υπερχείλισης) από υψηλή στάθμη ώστε να μην μεταφέρονται τα φερτά 

υλικά. Κατά διαστήματα η διάταξη καθαρίζεται από τα φερτά υλικά μέσω κατάλληλης διάταξης 

θυροφράγματος καθαρισμού, από την οποία με φυσική ροή μεταφέρονται στο ρέμα κατάντη της 

υδροληψίας. 

Η διώρυγα θα επενδυθεί με οπλισμένο σκυρόδεμα και στο άκρο της θα διαθέτει χαλινό προστασίας της 

θεμελίωσης από διάβρωση. 

Στον οριστικό σχεδιασμό του έργου, θα εξεταστεί η περίπτωση δεξαμενής καλυμμένης σε όλο το μήκος 

της με πλάκα από σκυρόδεμα, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος κατάπτωσης λίθων από το φυσικό 

πρανές. Η προσπέλαση στο εσωτερικό της θα εξασφαλίζεται μέσω κατάλληλου ανοίγματος 

εφοδιασμένου με κατακόρυφη κλίμακα. 

Το νερό από τον εξαμμωτή θα οδηγείται με υπερχείλιση στη δεξαμενή φόρτισης απ' όπου μέσω του 

αγωγού προσαγωγής θα οδηγείται στον υδροστρόβιλο που θα εγκατασταθεί στον σταθμό παραγωγής. 

Δεξαμενή φόρτισης 

Προ της εισόδου του νερού στον αγωγό προσαγωγής, θα κατασκευαστεί δεξαμενή φόρτισης. Ο ρόλος 

της εν λόγω δεξαμενής είναι η εξασφάλιση των απαραίτητων ποσοτήτων νερού κατά τη φάση της 

λειτουργίας του ΜΥΗΕ, διατηρώντας τον αγωγό προσαγωγής υπό πίεση και εξασφαλίζοντας 

ελεγχόμενες συνθήκες λειτουργίας. Για τη διαστασιολόγησή της, (3,30m x 5,70m και ύψους περίπου 

4,30m), λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος ανοίγματος - κλεισίματος της δικλείδας των μονάδων σε 

συνάρτηση με τη δυναμική καταπόνηση του αγωγού.  

Ακόμα στην δεξαμενή φόρτισης θα εγκατασταθεί ηλεκτρονικό σταθμήμετρο για την αυτόματη λειτουργία 

της μονάδας που θα δίνει σήμα στο σύστημα ελέγχου του ΜΥΗΕ. Η σύνδεση του σταθμημέτρου με τον 

σταθμό παραγωγής θα γίνει με θωρακισμένο καλώδιο που θα οδεύει κατά μήκος του αγωγού 

προσαγωγής.  

Η γενική διάταξη της υδροληψίας παρουσιάζεται στο ΣΧ.15.7 με τίτλο "Κάτοψη – τομές υδροληψίας). 

 

ΔΙΟΔΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΙΧΘΥΩΝ 

Για το υπό μελέτη ΜΥΗΕ έχει προβλεφθεί η κατασκευή ειδικής κλιμακωτής διάταξης (ιχθυόσκαλα – 

ιχθυοδιάδρομος) σε συνέχεια του στηθαίου της υδροληψίας, η οποία θα διασφαλίζει τη δυνατότητα 

αμφίδρομης μετάβασης τυχόντων ιχθύων μεταξύ των τμημάτων του ρέματος ανάντη και κατάντη των 

εγκαταστάσεων υδροληψίας, στην περίπτωση που διαβιεί   

Η οικολογική παροχή των 44ℓ/s όπως υπολογίστηκε, θα αποδίδεται εντός της κοίτης του ρέματος καθ’ 

όλη τη διάρκεια του έτους, αμέσως κατάντη των εγκαταστάσεων της υδροληψίας, μέσω του 

ιχθυοδιαδρόμου που θα κατασκευαστεί για να εξασφαλίζεται η ελεύθερο επικοινωνία των ιχθύων, και 

θα καταμετρείται καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του ΜΥΗΕ με σταθερό τρόπο. 

Το πλάτος του ιχθυοδιαδρόμου θα είναι ~1,00m και συνεπώς, οι ιχθύες, όταν θα λειτουργεί το έργο και 

δεν θα υπάρχει πλεονάζουσα παροχή νερού πέραν της οικολογικής, θα κινούνται σε ένα κανάλι με 

βάθος νερού όχι λιγότερο από 100,00cm. Ανά ~0,80m o ιχθυοδιάδρομος θα φέρει κάθετα στοιχεία, τα 

οποία σκοπό έχουν να μειώνουν την ταχύτητα ροής του νερού προκειμένου η ανάβαση να γίνεται ποιο 

εύκολη για τους ιχθύες. 

Ο ιχθυοδιάδρομος αποτελεί και το μέσο απόδοσης της οικολογικής παροχής κατάντη της υδροληψίας. 

Η στέψη της οπής εισόδου στα ανάντη του ιχθυοδιαδρόμου τοποθετείται χαμηλότερα της στέψης του 

φράγματος, εξασφαλίζοντας τη δίοδο του νερού πρώτα από τον ιχθυοδιάδρομο. Η στέψη του φράγματος 

τοποθετείται σε μεγαλύτερο ύψος ώστε μόνο στις περιπτώσεις που η παροχή του ρέματος είναι 

μεγαλύτερη της οικολογικής παροχής, το νερό να υπερχειλίζει μέσω αυτού. Στις περιπτώσεις που η 

παροχή του ρέματος είναι μικρότερη ή ίση της οικολογικής παροχής, αυτή θα διέρχεται από τον 

ιχθυοδιάδρομο. 

 

Καταθλιπτικός αγωγός 

Από την υδροληψία σε υψόμετρο 989 m ξεκινά χαλύβδινος καταθλιπτικός αγωγός (ή εναλλακτικά GRP) 

και μετά από πορεία μήκους 970 m οδηγείται στο μηχανοστάσιο του ΜΥΗΣ. Ο αγωγός έχει διάμετρο 

Φ900 mm ενώ το πάχος του αυξάνεται κλιμακωτά με την πίεση (γεωδαιτικό ύψος).  
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Στο τελευταίο τμήμα η αντοχή του αγωγού θα είναι τουλάχιστον 16 at. Ο αγωγός σε όλο το μήκος του 

θα τοποθετηθεί υπόγεια, σε βάθος τουλάχιστον 1,30 μέτρου, εντός ορύγματος πλάτους 1,30 m.  

Ο αγωγός θα τοποθετηθεί στο μεγαλύτερο μέρος του πάνω στον υφιστάμενο δασικό δρόμο ο οποίος 

ακολουθεί γενικά την πορεία του ρέματος. Η όδευση του αγωγού φαίνεται στα συνημμένα σχέδια. 

 

Κτίριο παραγωγής ενέργειας 

Στο μηχανοστάσιο θα τοποθετηθεί όλος ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός του υδροηλεκτρικού 

σταθμού που αποτελείται από δύο συγκροτήματα υδροστροβίλου – γεννήτριας. 

Το μηχανοστάσιο διαστάσεων 11,00 Χ 15,00 Χ 6,80 m πλέον στέγης και χώρου μετασχηματιστών 

διαστάσεων περίπου 4,50 m x 6,00 m  τοποθετείται σε υψόμετρο περίπου 901 m. Πρόκειται για 

μονώροφο κτίριο κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα και τοιχοποιία.  

Η εξωτερική όψη του κτιρίου θα συμφωνεί με την τοπική αρχιτεκτονική.  

Επίσης θα υπάρχει μικρός χώρος για το προσωπικό ασφαλείας και συντήρησης του σταθμού με μικρό 

WC. Το μόνιμο προσωπικό του ΥΗΣ θα αποτελείται από ένα έως δύο άτομα. 

Η στέγη του κτιρίου θα είναι δίρριχτη κεκλιμένη πλάκα η οποία θα επικαλύπτεται με κεραμίδια ενώ το 

μέγιστο ύψος δεν θα υπερβαίνει τα 9,00 m. Το δάπεδο θα είναι βιομηχανικού τύπου συνολικού πάχους 

20 cm. Η είσοδος στον ΥΗΣ προβλέπεται με μεταλλική πόρτα βιομηχανικού τύπου πλάτους περίπου  

3,50 Χ 4,70 m από την οποία θα περάσει και ο εξοπλισμός. 

Οι τελικές διαστάσεις του κτιρίου θα προσδιοριστούν από τον κατασκευαστή του στροβίλου κατά την 

μελέτη εφαρμογής. 

Το κτίριο τοποθετείται σε σχετικά ομαλό έδαφος και έχει υπολογιστεί με βάση τα γεωμορφολογικά 

στοιχεία του χώρου. Η θεμελίωση του κτιρίου δεν απαιτεί ειδικές τεχνικές διαμορφώσεις πέραν της 

αρχικής διαστρώσεως του επιπέδου αναφοράς με gros-beton και την κατασκευή βάσης από οπλισμένο 

σκυρόδεμα . Η οριζόντια απόσταση του κτιρίου από το ρέμα είναι περίπου 50,00 m ενώ η κατακόρυφη 

είναι περίπου 4,50 m. 

Στον ΥΗΣ θα εγκατασταθούν επίσης τα εξής βοηθητικά συστήματα: 

 Η εναέρια γερανογέφυρα για την εγκατάσταση και συντήρηση του Εξοπλισμού, ανυψωτικής 

ικανότητας 10 τόνων. Η γερανογέφυρα θα είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς FEM κατηγορίας 

1 ΑΜ.  

 Το σύστημα εσωτερικού και εξωτερικού ηλεκτροφωτισμού  

 Το σύστημα ρευματοδοτών 

 Το σύστημα αλεξικέραυνης προστασίας 

Για την πυροπροστασία του ΥΗΣ θα εγκατασταθούν ανιχνευτές καπνού και φορητοί πυροσβεστήρες 

 

Κανάλι απορροής 

Από το μηχανοστάσιο θα εξέρχεται υπόγειο κανάλι απορροής συνολικού μήκους περίπου 25m . Το 

κανάλι απορροής αποσκοπεί στη πλήρη μεταφορά του νερού που χρησιμοποιήθηκε στους στροβίλους, 

πίσω στη κοίτη του ρέματος. 

Η μεταφορά του νερού πίσω στη κοίτη του ρέματος θα πραγματοποιείται με τη κατασκευή είτε δύο (2) 

υπόγειων προκατασκευασμένων αγωγών διαμέτρου ~ 1.2m από σκυρόδεμα, ή τη κατασκευή ενός  

υπόγειου ορθογωνικής κατασκευής από σκυρόδεμα διαστάσεων περίπου 1,20 χ 2,50 χ 20 μ. 

 

Διασύνδεση του έργου με το δίκτυο της ΔΕΗ 

H διασύνδεση του έργου εκτιμάται σε κατασκευή νέου εναέριου δικτύου Μ.Τ. μήκους περίπου 500μ από 

τη θέση του σταθμού για τη σύνδεση του στο υφιστάμενο δίκτυο του οικισμού Πύρρας. Εκτιμάται ότι θα 

απαιτηθούν επίσης κατά τόπους βελτιώσεις υφιστάμενου δικτύου Μ.Τ. μήκους περίπου 5χλμ. 

Στις Εικόνες 1 και 2 παρουσιάζεται η ευρύτερη περιοχή του ΜΥΗΕ, ενώ η ακριβής θέση του Έργου 

αποτυπώνεται στους χάρτες που συνοδεύουν την παρούσα. 

Τα βασικά στοιχεία της φάσης κατασκευής του ΜΥΗΣ είναι: 

Το έργο θα αξιοποιεί τα νερά του ρέματος Κρυόβρυση. Συνοπτικά το έργο συνίσταται σε μια 

εγκατάσταση εκμετάλλευσης της διαθέσιμης παροχής (run-of-river), χωρίς εγκαταστάσεις αποταμίευσης 

του νερού, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την εκμετάλλευση της πτώσης των 90 μέτρων 

που δημιουργείται τοπικά. Ο ΜΥΗΣ θα εκμεταλλεύεται μήκος κοίτης του ρέματος 1074 m. 
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Θα αποτελείται από διάταξη υδροληψίας τοποθετημένη σε υψόμετρο 989 m, από αγωγό προσαγωγής 

του νερού διαμέτρου Φ 900, συνολικού μήκους 970 m, ο οποίος θα οδεύσει προς το μηχανοστάσιο του 

σταθμού παραγωγής στο υψόμετρο 901 m και κτίριο στο οποίο θα στεγάζεται ο Η/Μ εξοπλισμός του 

έργου. Το νερό μετά την πρόσκρουση του στα πτερύγια του στροβίλου θα επιστρέφει στο σύνολο του 

στο ρέμα χωρίς να ρυπανθεί. 

 

3.3. Απαιτούμενες ποσότητες πρώτων υλών, νερού και ενέργειας, αναμενόμενες ποσότητες 

αποβλήτων 

Σε ότι αφορά τη χρήση των υλικών κατασκευής, θα χρησιμοποιηθούν τα συνήθη 

οικοδομικά υλικά. Το κτίριο του σταθμού θα κατασκευασθεί με τα συνήθη δομικά υλικά. Η 

σήραγγα προσαγωγής θα επενδυθεί με σκυρόδεμα. Για την κατασκευή της υδροληψίας θα 

χρησιμοποιηθεί σκυρόδεμα. 

Οι απαιτούμενες πρώτες ύλες, τόσο για τη κατασκευή όσο και για τη λειτουργία του 

έργου, αποτυπώνονται στο παρακάτω πίνακα: 

 

Πρώτες ύλες για τη 

κατασκευή του έργου 

Εκτιμώμενη ποσότητα Τμήμα κατασκευής 

Σκυρόδεμα 400m3 Υδροληψία 

Σιδηρούν οπλισμός 30 ton Υδροληψία 

Σιδηρούν οπλισμός 10 ton Σχάρες, εξαμμωτής, 

θυρόφραγμα κλπ 

Σκυρόδεμα 400m3 Εργοστάσιο παραγωγής 

Σιδηρούν οπλισμός 50 ton Εργοστάσιο παραγωγής 

Αδρανή υλικά εκ της περιοχής Περίσσεια εκ κατασκευής Προσωρινή Οδοποιία 

 

Πρώτες ύλες για την λειτουργία του έργου Ποσότητες 

Νερό εκ του ρέματος Κρυόβρυση 1m3/sec 

Ηλεκτρική ενέργεια 750kwh 

Πίνακας 6. Πρώτες ύλες από την κατασκευή και λειτουργία του έργου 

Σχετικά με τα απόβλητα αναφέρονται επιγραμματικά τα ακόλουθα για τις φάσεις 

κατασκευής και λειτουργίας: 

Αέρια απόβλητα: 

Φάση κατασκευής 

Σκόνη, καυσαέρια οχημάτων και μηχανημάτων έργου (περιστασιακά και για μικρό 

χρονικό διάστημα). 

Φάση λειτουργίας 

Δεν παράγονται αέρια απόβλητα. 

 

Υγρά απόβλητα: 

Φάση κατασκευής 

Θα παράγονται αστικά λύματα ανθρωπογενούς προέλευσης, τα οποία θα οφείλονται στο 

προσωπικό που θα είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά, εγκατάσταση και διαμόρφωση του 

χώρου της υδροληψίας και της εγκατάστασης του υδροστροβίλου και της γεννήτριας. Θα 

παράγονται επίσης ειδικά υγρά απόβλητα που περιλαμβάνουν πετρελαϊκά κατάλοιπα και 

λιπαντικά από τα μηχανικά μέσα του εργοταξίου και τις πιθανές συντηρήσεις αυτών. 

 

Φάση λειτουργίας 

Θα προκύψουν αμελητέες ποσότητες υγρών αποβλήτων από την αντικατάσταση των υδραυλικών 

ελαίων του μηχανολογικού εξοπλισμού της γεννήτριας κατά τη συντήρηση της, καθώς και τα λύματα του 

προσωπικού. 
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Υγρά απόβλητα κατά τη 

φάση κατασκευής 

Ποσότητες Κωδικός 

ΕΚΑ 

Τρόπος διαχείρισης 

Λύματα προσωπικού 60lt/ημέρα - Χημικές τουαλέτες 

 

 

Ειδικά υγρά απόβλητα 

 

 

50lt 

13 01 12* 

13 01 10* 

13 01 11* 

13 02 06* 

13 02 07* 

 

Συλλογή σε ειδικά δοχεία – Διάθεση 

μέσω εγκεκριμένων συλλεκτών 

Υγρά απόβλητα κατά τη 

φάση λειτουργία 

Ετήσιες 

Ποσότητες 

Κωδικός 

ΕΚΑ 

Τρόπος διαχείρισης 

Λύματα προσωπικού 17m3 - WC κτιρίου – Διάθεση σε στεγανή 

δεξαμενή 

Άμεσα βιοαποδομήσιμα 

υδραυλικά έλαια 

0,1m3 13 01 12 Συλλογή σε ειδικά δοχεία – Διάθεση 

μέσω εγκεκριμένων συλλεκτών 

 

Στερεά απόβλητα: 

Φάση κατασκευής 

Στερεά απόβλητα από το προσωπικό καθώς και υπολείμματα υλικών κατασκευής τα οποία 

κατατάσσονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) στην κατηγορία 17 05 04 "χώματα και 

πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 03* (όπου 17 05 03*: "χώματα και πέτρες που 

περιέχουν επικίνδυνες ουσίες"), συσκευασίες υλικών και τυχόν ελαττωματικά προϊόντα. 

Στο πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα απόβλητα εκσκαφών, από τις εργασίες διαμόρφωσης 

του συνόλου της ζώνης εγκατάστασης του αγωγού προσαγωγής- διαμόρφωσης οδοποιίας: 

Οι ποσότητες 

προέκυψαν από την 

τεχνική μελέτη του 

έργου 

Όγκος 

ορυγμάτων 

m3 

Όγκος 

επιχωμάτων 

m3 

Όγκος 

επανεπίχωσης για 

την αποκατάσταση 

των προσωρινών 

διανοίξεων m3  

Ισοζύγιο 

εκσκαφών m3 

Προσωρινή διάνοιξη 

για έργα υδροληψίας 

και εκσκαφή τάφρου 

αγωγού 

22312,58 

 

 

1703,94 19000,00 

0,00 

εγκιβωτισμός του 

αγωγού 

1639,30   

Πλεονάζοντα υλικά προς διάθεση  

(22312,58+1639,30-1703,94-19000,00)=3247,94m3 

Βελτίωση βατότητας υφιστάμενου δασικού οδικού δικτύου Δημοτικού δάσους 

Πύρρας (υπολογίστηκε για μήκος περίπου 7km, ήτοι , μέσο πλάτος 

καταστρώματος 3,20m, ύψος βάσης βελτίωσης 0,15m = 

3,20*0,15*7000=3360,00 < 3247,94 

Η προτεινόμενη βελτίωση της βατότητας του δασικού δικτύο του Δημοτικού δάσους Πύρρας, αποτελεί 

ιδανική επιλογή για την διάστρωση των υλικών που περισσεύουν από την κατασκευή του έργου. 

Εναλλακτικά υπάρχουν αρκετές θέσεις που έχει γίνει απόληψη γαιών και χρήζουν αποκατάστασης. 

Τέλος δύναται η Δασική Υπηρεσία να ορίσει θέσεις που χρήζουν πλήρωση υλικού ή η περίσσεια των 

εκσκαφών θα διαχειριστεί βάσει της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων από εκσκαφές, 

κατασκευές και κατεδαφίσεις (Αποφ. 36259/1757/Ε103 – ΦΕΚ 1312/24-08-2010). 

Φάση λειτουργίας 

Ουσιαστικά, παράγονται αστικά στερεά απόβλητα από το προσωπικό, καθώς και πιθανά 

απορροφητικά υλικά από τις εργασίες συντήρησης. 

Στο πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται τα στοιχεία στερεών αποβλήτων τόσο κατά τη 

φάση κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουργίας: 
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Στερεά απόβλητα κατά τη 
φάση κατασκευής 

Ποσότητες 
Κωδικός 

ΕΚΑ 
Τρόπος διαχείρισης 

Στερεά απόβλητα 

προσωπικού 
20kg/day 20 03 01 

Συλλογή σε μισθωμένους κάδους και 

διάθεση σε δημοτικό δίκτυο συλλογής 

Απορροφητικά υλικά, υλικά 

φίλτρων,σκουπίσματος και 

προστατευτικός ρουχισμός 

άλλα από τα αναφερόμενα 

στο σημείο 15 02 02 

30kg 

Σύνολο 
15 02 03 

Συλλογή σε συσκευασίες και διάθεση σε 

εγκεκριμένα σημεία 

Συνθετική συσκευασία 
50kg 

Σύνολο 
15 01 05 

Συλλογή σε μισθωμένους κάδους και 

διάθεση σε δημοτικό δίκτυο συλλογής 

 

Μεικτή συσκευασία 

50kg 

Σύνολο 
15 01 06 

Συλλογή σε μισθωμένους κάδους και 

διάθεση σε δημοτικό δίκτυο συλλογής 

 

Στερεά απόβλητα κατά τη 
φάση λειτουγίας 

Ποσότητες 
Κωδικός 

ΕΚΑ 
Τρόπος διαχείρισης 

Στερεά απόβλητα 

προσωπικού 
400kg 20 03 01 

Συλλογή σε μισθωμένους κάδους και 

διάθεση σε δημοτικό δίκτυο συλλογής 

Απορροφητικά υλικά, υλικά 

φίλτρων,σκουπίσματος και 

προστατευτικός ρουχισμός 

άλλα από τα αναφερόμενα 

στο σημείο 15 02 02 

10kg 

Σύνολο 
15 02 03 

Συλλογή σε συσκευασίες και διάθεση σε 

εγκεκριμένα σημεία 

Συνθετική συσκευασία 
20kg 

Σύνολο 
15 01 05 

Συλλογή σε μισθωμένους κάδους και 

διάθεση σε δημοτικό δίκτυο συλλογής 

 

Μεικτή συσκευασία 

20kg 

Σύνολο 
15 01 06 

Συλλογή σε μισθωμένους κάδους και 

διάθεση σε δημοτικό δίκτυο συλλογής 
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4. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
4.1. Στόχος και σκοπιμότητα 

Ο στόχος της επένδυσης είναι η εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

από υδροηλεκτρική ενέργεια και η πώληση του συνόλου της παραγόμενης ενέργειας στο ΔΕΣΜΗΕ, 

σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.  

Η σημασία και η αναγκαιότητα του έργου προκύπτει αβίαστα πλέον αφού η πράξη έχει αποδείξει, ότι 

από την λειτουργίας ενός τέτοιου έργου, δρουν αθροιστικά και συνεργατικά δράσεις και ενέργειες που 

συμβάλλουν στα εξής: 

 Προστασία του περιβάλλοντος, μέσω της αποφυγής καύσης ορυκτών καυσίμων.  

 Εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων και μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας, με την 

υποκατάσταση ορυκτών καυσίμων με μια ανανεώσιμη μορφή ενέργειας, όπως είναι η υδροηλεκτρική. 

 Εξοικονόμηση συναλλάγματος προς τις πετρελαιοπαραγωγούς χώρες.  

 Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τόσο κατά τη φάση κατασκευής του ΜΥΗΕ όσο και κατά την 

κανονική λειτουργία αυτού. 

 Σταθερότητα στο ενεργειακό δίκτυο της χώρας, αφού οι παραγόμενες ποσότητες και η διάρκεια της 

καμπύλης παραγωγής, προσδιορίζονται επακριβώς, σε αντίθεση με τα αιολικά έργα. 

Τα οφέλη που συνεπάγεται η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας έχουν αναγνωριστεί και 

επίσημα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία εφαρμόζει πολιτικές και λαμβάνει διοικητικά και 

οικονομικά μέτρα για την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστημα. 

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας  

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής 

της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας, την Εξοικονόμηση Ενέργειας και τον περιορισμό των εκπομπών αερίων ρύπων του 

θερμοκηπίου. 

α) 20% μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 σύμφωνα 

με την Οδηγία 2009/29/ΕΚ 

β) 20% διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας 

σύμφωνα με την Οδηγία 2009/28/ΕΚ 

γ) 20% εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας. Η Πολιτεία στο πλαίσιο υιοθέτησης συγκεκριμένων 

αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών πολιτικών, με το Νόμο 3851/2010 προχώρησε στην αύξηση του 

εθνικού στόχου συμμετοχής των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας στο 20%, οποίος και 

εξειδικεύεται σε 40 % συμμετοχή των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, 20 % σε ανάγκες θέρμανσης-ψύξης 

και 10 % στις μεταφορές.  

Συγκεκριμένα οι εθνικοί στόχοι για το 2020, σύμφωνα και με τα αποτελέσματα των ενεργειακών 

μοντέλων, αναμένεται να ικανοποιηθούν για τη μεν ηλεκτροπαραγωγή με την ανάπτυξη περίπου 

13300MW από ΑΠΕ, όπου συμμετέχουν το σύνολο των τεχνολογιών με προεξέχουσες τα αιολικά πάρκα 

με 7500MW, υδροηλεκτρικά με 3000MW και τα ηλιακά με περίπου 2500MW, ενώ για τη θέρμανση και 

ψύξη με την ανάπτυξη των αντλιών θερμότητας, των θερμικών ηλιακών συστημάτων, αλλά και των 

εφαρμογών βιομάζας.  

Το αναξιοποίητο υδροηλεκτρικό δυναμικό της ηπειρωτικής κυρίως Ελλάδος, δύναται να καλύψει μεγάλο 

ποσοστό της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης.  

 

4.2. Ιστορική εξέλιξη του έργου ή της δραστηριότητας 

Στα απαραίτητα βήματα του πλάνου εγκατάστασης του υπό μελέτη ΜΥΗΕ στην περιοχή, 

περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

 Διερεύνηση και χαρτογράφηση περιοχών ενδιαφέροντος 

 Εκπόνηση υδρολογικών και ενεργειακών μελετών 

 Έλεγχος εναρμόνισης του έργου με το Χωροταξικό πλαίσιο για τις Α.Π.Ε.  

 Ανάλυση των επιπτώσεων από την κατασκευή του έργου και του ισοζυγίου που προκύπτει από 

τα οφέλη της κατασκευής, σε σχέση με την γεωμορφολογία και των άλλων παραγόντων που 

συνθέτουν την έννοια περιβάλλον. 

 Ενημέρωση και συνεργασία με το τοπικό πληθυσμό. 
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Μετά από την κατάθεση της σχετικής αίτησης, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1157/2018 Άδειας παραγωγής 

από την ΡΑΕ. 

 

4.3. Οικονομικά στοιχεία  του έργου ή της δραστηριότητας 

Το έργο χαρακτηρίζεται ως έργο έντασης κεφαλαίου, με υψηλό αρχικό κόστος ανάπτυξης και 

εγκατάστασης και χαμηλό σχετικά κόστος λειτουργίας. 

Το κόστος της λύσης αναλυτικά ανά είδος εξοπλισμού και εργασίας καθώς και το συνολικό κόστος 

δίνεται στον πίνακα 4.1. 

Η συγκεκριμένη κοστολόγηση βασίστηκε σε προσφορές εταιριών Η/Μ εξοπλισμού και κατασκευών 

έργων Π/Μ. Επίσης στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται και εκτίμηση του κόστους διασύνδεσης του 

έργου. 

Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός (στρόβιλοι, γεννήτριες, αυτοματισμοί, 

μετασχηματιστής, πίνακας Μ.Τ.)                         

580.000€ 

Μετάδοση δεδομένων 25.000€ 

Κατασκευή υδροληψίας με θυροφράγματα, μηχάνημα καθαρισμού φύλλων και 

έλεγχος στάθμης νερού 

110.000€ 

Προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, επίχωση, συμπίεση, στήριξη σωλήνων 

και καλωδιώσεις από μηχανοστάσιο προς υδροληψία (ισχύος και ελέγχου 

στάθμης και κάμερας) που τοποθετούνται μέσα σε σωλήνα πολυαιθυλενίου 

170.000€ 

Κτιριακά, περιφράξεις      120.000€ 

Οδοί προσπέλασης, χωματουργικά 80.000€ 

Αποκατάσταση περιβάλλοντος 40.000€ 

Σύνολο προϋπολογισμού – πλην κόστος διασύνδεσης με ΔΕΗ 1.125.000€ 

Πίνακας 7. Προϋπολογισμός του έργου 

Το κόστος διασύνδεσης του ΜΥΗΣ με το δίκτυο Μ.Τ. του ΔΕΔΔΗΕ θα διαμορφωθεί στην διαδικασία 

χορήγησης της άδειας εγκατάστασης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ. Η ύπαρξη δικτύου 

μέσης τάσης σε μικρή απόσταση ( 800 m ) είναι ένα στοιχείο που συνηγορεί στο ότι το κόστος 

διασύνδεσης θα είναι σε φυσιολογικά πλαίσια που να καθιστά εφικτή την υλοποίηση του έργου με 

χαμηλό κόστος.  

 

4.4. Συσχέτιση  του έργου με άλλα έργα 

Εντός της περιοχής προστασίας που ανήκει το υπό μελέτη έργο, υπάρχουν και άλλα ΜΥΗΕ. Σύμφωνα 

με τα διαθέσιμα στοιχεία της ΡΑΕ, το πλήθος των ΜΥΗΕ, που εντοπίζονται στην Περιοχή Μελέτης, 

ανέρχονται σε 4 και αφορούν αποκλειστικά άδεια παραγωγής. 

Αποτυπώνονται αναλυτικά στον επισυναπτόμενο χάρτη συσχέτισης έργων, που παρατίθεται στην 

παρούσα. 

Ως προς τη πυκνότητα εγκατάστασης, ήτοι τη μέγιστη δυνατότητα εγκατάστασης Μ.ΥΗ.Ε. στην ίδια 

«γραμμή» ύπαρξης υδροδυναμικού, δηλαδή στο ίδιο υδατορεύμα, θα πρέπει να μπορεί να διασφαλίσει 

τη συνύπαρξή του ΜΥΗΕ με τις υπόλοιπες χρήσεις που εξυπηρετούνται από το ίδιο υδατορεύμα όπως 

είναι η ύδρευση, η άρδευση και τα υδροβιολογικά και οικολογικά χαρακτηριστικά αυτού. Ανάγκες 

ύδρευσης και άρδευσης δεν εξυπηρετεί το ρέμα Κρυόβρυση και τα οικολογικά του χαρακτηριστικά δεν 

επηρεάζονται, εφόσον διατηρείται η οικολογική παροχή πάνω από την ελάχιστη τιμή της. Σύμφωνα 

λοιπόν με την ΚΥΑ 49828/2008 (ΦΕΚ 2464/Β’/3-12-2008) «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού 

σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού», όταν προβλέπεται εκτροπή του νερού από τη φυσική κοίτη του 

υδατορεύματος και για μήκος μεγαλύτερο των 250m, το μήκος του τμήματος φυσικής κοίτης που θα 

αφήνεται μεταξύ δύο επάλληλων Μ.ΥΗ.Ε. (δηλαδή μεταξύ του σημείου επαναφοράς του νερού στη 

φυσική κοίτη για το ανάντη Μ.ΥΗ.Ε. και του σημείου υδροληψίας ή την αρχή της τεχνητής λίμνης του 

πλησιέστερου κατάντη Μ.ΥΗ.Ε) δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000 m.  

Για το εξεταζόμενο έργο τόσο η υδροληψία όσο και ο σταθμός παραγωγής δεν απέχουν λιγότερο από 

1.000 μέτρα φυσικής κοίτης από το πλησιέστερο Μ.ΥΗ.Ε 
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5. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
5.1. Θέση του έργου ως προς εκτάσεις φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

5.1.1. Θεσμοθετημένα όρια οικισμών και εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων. 

Το προτεινόμενο έργο βρίσκεται εκτός ορίων οικισμών, εκτός εγκεκριμένων Γενικών Πολεοδομικών 

Σχεδίων (ΓΠΣ). Η περιοχή δεν εμπίπτει σε Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), σε Σχέδιο Χωρικής και 

Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ή άλλη μορφή τέτοιου τύπου ζώνης προστασίας, 

ούτε υπάρχουν θεσμοθετημένες ζώνες Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών ή Επιχειρηματικών Πάρκων στην 

περιοχή. 

Το έργο δεν χωροθετείται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου ή εντός ζώνης προστασίας. 

Τέλος, το υπό μελέτη ΜΥΗΕ χωροθετείται εκτός περιοχών αποκλεισμού και ζωνών ασυμβατότητας, 

όπως αυτές ορίζονται στο αρ. 6 του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης (ΕΠΧΣ&ΑΑ) για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (ΦΕΚ 2464 Β703-12-2008) 

 

5.1.2. Όρια περιοχών του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών του ν. 3937/2011 

(Α' 60) 

Η θέση εγκατάστασης του προτεινόμενου ΜΥΗΕ βρίσκεται ΕΝΤΟΣ προστατευόμενης περιοχής του Ν. 

3937/2011 (Α΄60), της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης (ΕΖΔ) με κωδικό GR1440002 και ονομασία «Κερκέτιο 

Όρος (Κόζιακας). 

 

 
 

 
Εικόνα 3:Χάρτης θέσης ΜΥΗΕ, σε σχέση με τις όμορες περιοχές προστασίας 

Περισσότερες λεπτομέρειες στον επισυναπτόμενο χάρτη της παρούσας, ΧΑΡΤΗΣ 2 

GR1440002 

GR1440001 

GR2130013 

MYHE 
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Εικόνα 4:Χάρτης θέσης ΜΥΗΕ, σε σχέση με τα καταφύγια άγρια ζωής της ευρύτερης περιοχής 

 

5.1.3. Δάση, δασικές εκτάσεις και αναδασωτέες εκτάσεις 

Στον αναρτημένο και μερικώς κυρωμένο της ΠΕ Τρικάλων, η περιοχή του έργου, είναι στα όρια μεταξύ 

περιοχής εκτός ανάρτησης, που αφορά την «οριοθέτηση» του οικισμού και ΔΔ χαρακτήρα που είναι το 

όμορος δάσος Πύρρας.  

Σε κάθε περίπτωση δεν θίγονται αγροτικές ιδιωτικές εκτάσεις, παρά μόνο η κοίτη του ρέματος στην 

υδροληψία, το υπάρχων οδικό δίκτυο που θα κινηθεί ο αγωγός και η θέση του εργοστασίου παραγωγής, 

που χαρακτηρίζεται ΔΔ. 

 

5.1.4. Εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής, κοινής ωφέλειας  

Στην ευρύτερη του έργου περιοχή δεν υπάρχουν έργα κοινωνικής υποδομής και κοινής ωφέλειας, αλλά 

και οποιασδήποτε άλλης μορφής. 

 

5.1.5. Θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 

Στην άμεση περιοχή του υπό μελέτη ρέματος δεν εντοπίζεται κάποιος κηρυγμένος, οριοθετημένος 

αρχαιολογικός χώρος ή μνημείο. 

Για την κατασκευή του έργου, εκδόθηκε η θετική γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων, 

με αριθμ. 52712/36047/310/6-2-2020. 

 

 

ΜΥΗΕ 
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5.2. Ισχύουσες χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις στην περιοχή του έργου ή της 

δραστηριότητας. 

Η θέση του έργου δεν ανήκει σε περιοχές όπου υπάρχουν θεσμικές ή λοιπές ρυθμίσεις, όπως Ζώνη 

οικιστικού ελέγχου (ΖΟΕ), Βιομηχανική περιοχή (ΒΙΠΕ), Γενικό Πολεοδομικό σχέδιο (ΓΣΠ), ΣΧΟΟΑΠ. 

Σαφώς και δεν υπάρχουν προβλέψεις ή μελέτες στην ευρύτερη του έργου περιοχή, αφού πρόκειται 

ουσιαστικά για εγκαταλειμμένη περιοχή από άποψη ανθρώπινης δραστηριότητας. Επιπλέον 

αναπτύσσεται κατά μήκος του ρέματος Κρυόβρυσης, που ουσιαστικά διαχωρίζει τον δομικό ιστό από το 

δάσος της Πύρρας.  

Το προτεινόμενο έργο βρίσκεται σ’ απόλυτη συμφωνία, με τις γενικές κατευθυντήριες 

γραμμές των κάτωθι χωροταξικών πλαισίων 

 

5.2.1. Προβλέψεις και κατευθύνσεις του Εθνικού, των Ειδικών και του Περιφερειακού Πλαισίου 

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

Γενικό πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ128/Α/2008) 

Το Γενικό Πλαίσιο αναφέρεται και εξειδικεύει τις κατευθύνσεις του Σχεδίου Ανάπτυξης του Κοινοτικού 

Χώρου (Σ.Α.Κ.Χ.), όπως αυτό υιοθετήθηκε στις 11/05/1999, στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών 

Χωροταξίας στη Γερμανία. Από το 1999 έως σήμερα, έχουν υιοθετηθεί σημαντικές πρακτικές και 

κείμενα, τα κυριότερα εκ των οποίων είναι η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Χωροταξικής 

Παρατήρησης (ESPON) και οι Στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

Εδαφική Συνοχή και την Αστική Ανάπτυξη. 

Σε συνεννόηση με την Ε.Ε, η Χώρα μας προχώρησε σε σειρά αντίστοιχων ρυθμίσεων, με πρώτα 

σημαντικά βήματα τη θεσμοθέτηση το 1999 του Ν. 2742/99 (ΦΕΚ 207Α'/07.10.1999) «Χωροταξικός 

σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη….» και τη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξικού 

Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Χ.Σ.Α.Α.), έως και τους δύο πρόσφατους πολύ σημαντικούς 

χωροταξικούς και περιβαλλοντικούς νόμους: 

Ν. 3827/10 (ΦΕΚ 30Α'/25.02.2010) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου», και 

      Ν. 3937/11 (ΦΕΚ 60Α'/31.03.2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις». 

Σε εφαρμογή του Ν. 2742/99 εγκρίθηκε από την Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής 

στον Τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης το πρώτο θεσμοθετημένο 

Χωροταξικό Σχέδιο της Ελλάδας, με αρκετά πλεονεκτήματα αλλά και εμφανείς αδυναμίες. 

Για τον τομέα της ενέργειας επιδιώκεται: 

(α) η πλήρης εξασφάλιση κάλυψης των ενεργειακών αναγκών σε όλα τα σημεία του εθνικού χώρου (σε 

συνδυασμό με τη συνεχή προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας σε όλους τους τομείς), 

(β) η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας με πλήρη ανάπτυξη των ΑΠΕ, προώθηση της χρήσης 

εναλλακτικών καυσίμων και αξιοποίηση εγχώριων πόρων,  

(γ) ο αποτελεσματικός έλεγχος της περιβαλλοντικής επίδοσης του ενεργειακού τομέα και η μείωση των 

επιπτώσεων του τομέα στις κλιματικές αλλαγές στο πλαίσιο και των σχετικών δεσμεύσεων της χώρας 

μας. 

Ειδικότερα για τα ΜΥΗΕ, με το άρθρο 6 του Γενικού Πλαισίου προβλέπεται: 

Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση περιβαλλοντική ή και ενεργειακή των υφιστάμενων θερμοηλεκτρικών 

σταθμών ή και υδροηλεκτρικών σταθμών και δημιουργία νέων σε κατάλληλες θέσεις. 

Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

(ΠΠΧΣΑΑ) Θεσσαλίας (ΦΕΚ 269 / ΑΑΠ / 15-11-2018  

Με το άρθρο 5 του Αναθεωρημένου ΠΠΧΣ, προσδιορίστηκαν ευρύτερες χωρικές ενότητες 

της Περιφέρειας, με ομοιογενή και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά.  

Μεταξύ άλλων, προσδιορίστηκε και η ευρύτερη ζώνη ΑΠΕ. Για την εν λόγω ζώνη ισχύει το εξής: 

«Η ζώνη αυτή επίσης επικαλύπτεται με άλλες ζώνες, και έχει πιο σύνθετο γεωγραφικό 

χαρακτήρα. Περιλαμβάνει μια ευρεία ζώνη αιολικού δυναμικού και ταυτόχρονα με 

δυνατότητα χωροθέτησης μικρών υδροηλεκτρικών έργων, στη δυτική Θεσσαλία, με 

γεωγραφική συνέχεια προς τις όμορες Περιφέρειες. Επίσης περιλαμβάνει μικρότερες 

περιοχές αιολικού δυναμικού στην ορεινή περιμετρική ζώνη της Περιφέρειας και συγκεκριμένα στο νότιο 

Όλυμπο, την Όσσα, το νότιο Πήλιο και την Όθρυ.» 
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MYHE 
Εικόνα 5:Απόσπασμα χάρτη Π2α του ΠΠΧΣΑΑ Θεσσαλίας 

 

Τόσο η υδροληψία, όσο και η θέση του σταθμού παραγωγής εντοπίζονται εντός της ευρύτερης περιοχής  

ΑΠΕ. 

Ειδικότερα για τα ΜΥΗΕ εντός των ζωνών ΑΠΕ, σύμφωνα με το άρθρο 10 Χωρική 

οργάνωση του παραγωγικού συστήματος, ισχύει το εξής: 

«Ως περιοχή κατάλληλη για την χωροθέτηση Μ.ΥΗ.Ε καθορίζεται η περιοχή της Πίνδου στο δυτικό 

τμήμα της Περιφέρειας. Το όριο της περιοχής ταυτίζεται με το όριο των περιοχών ΠΑΠ και ΠΑΚ της 

Πίνδου. Ισχύουν οι κατευθύνσεις του Ειδικού ΠΧΣΑΑ για της ΑΠΕ που αφορούν τα Μ.ΥΗ.Ε.» 

Δεδομένου ότι το έργο υλοποιείται στο δυτικό τμήμα της Περιφέρειας, και όπως φαίνεται στο χάρτη Π2α 

του Αναθεωρημένου ΠΠΧΣ, το σύνολο του έργου βρίσκεται εντός της ευρύτερης ζώνης ΑΠΕ και δεν 

εμπίπτει σε ζώνη ασυμβατότητας, τότε γίνεται αντιληπτό ότι το έργο είναι συμβατό με τα αναφερόμενα 

στο ΦΕΚ 269/ΑΑΠ/15-11-2018. 

Του ΕΠΧΣ&ΑΑ για τις ΑΠΕ. Ειδικότερα, η προτεινόμενη θέση εγκατάστασης του προτεινόμενου ΜΥΗΕ 

χωροθετείται εκτός περιοχών αποκλεισμού και ζωνών ασυμβατότητας, όπως αυτές ορίζονται στο αρ. 6 

του ΕΠΧΣ&ΑΑ για τις ΑΠΕ, όπως αποδεικνύεται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη σχετική μελέτη 

συμβατότητας.  

Για την επιλογή της θέσης και για το γενικότερο σχεδιασμό της προτεινόμενης τροποποίησης λήφθηκαν 

υπόψη οι περιορισμοί που επιβάλλονται στο ΕΠΧΣ&ΑΑ για τις ΑΠΕ. 

 

5.2.2. Θεσμικό καθεστώς σύμφωνα με εγκεκριμένα σχέδια (ρυθμιστικό, γενικό πολεοδομικό, 

ρυμοτομικό, ΖΟΕ, ΣΧΟΟΑΠ, οριοθέτηση οικισμών ή άλλων σχεδίων καθορισμού 

χρήσεων γης και δόμησης 

Η περιοχή μελέτης, χαρακτηρίζεται από τη πλήρη απουσία θεσμοθετημένου υποκείμενου χωροταξικού 

σχεδιασμού (πχ ΖΟΕ, ΣΧΟΟΑΠ, ΓΠΣ κτλ). 

Ωστόσο, υπάρχουν θεσμοθετημένες Νομαρχιακές Αποφάσεις, με τις οποίες έγινε η οριοθέτηση των 

οικισμών της περιοχής, ως εξής: 

 Η υπ’ αριθμό 3459/10.04.1987 Νομαρχιακή Απόφαση (ΦΕΚ455/Δ/25.05.1987) με την οποία 

οριοθετήθηκε ο οικισμός Πύρρα, 
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Η παραπάνω Απόφαση οριοθέτησης, έλαβαν υπόψη τους το από 24.04.1985 ΠΔ «Τρόπος καθορισμού 

ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός ορίων και 

περιορισμών δόμησής τους». 

Το έργο είναι πλήρως συμβατό με τις προαναφερόμενες αποφάσεις οριοθέτησης οικισμών, αφενός διότι 

τα ΜΥΗΕ αποτελούν μη οχλούσες δραστηριότητες (ΦΕΚ1048/Β/2012), αφετέρου διότι στη περιοχή 

μελέτης δεν υφίστανται υποκείμενος χωροταξικός σχεδιασμός μη συμβατός με τη λειτουργία του 

προτεινόμενου έργου. 

 

5.2.3. Ειδικά σχέδια διαχείρισης (ΕΣΔΑ, ΠΕΣΔΑ, σχέδια διαχείρισης υδάτων κλπ) 

Τα εγκεκριμένα διαχειριστικά σχέδια στην περιοχή μελέτης του έργου είναι: 

• Η υπ’ αριθμό οικ. 47393/4273/04.10.2016 ΚΥΑ, με την οποία εγκρίθηκε η Αναθεώρηση του 

Περιφερειακού Σχεδίου Αποβλήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Με την υπ’ αριθμό οικ. 

47393/4273/04.10.2016 ΚΥΑ για την Αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας, συνοπτικά οι 

σημαντικότερες δράσεις που προτείνονται είναι οι εξής: 

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

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

από το στάδιο της προδιαλογής, ως το 2020. 

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

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

συλλεγόντων βιοαποβλήτων σε μονάδες κομποστοποίησης με στόχο την παραγωγή κόμποστ υψηλής 

ποιότητας.  

Σε πρώτη φάση προτείνονται οι εξής μονάδες βιολογικής επεξεργασίας: Μία μονάδα που θα εξυπηρετεί 

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

Μαγνησίας και τρεις μικρές Μονάδες στην Π.Ε. Σποράδων (Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόννησος). 

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

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

του Ν.4042/2012 (Α’ 24) έως το 2020. 

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

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

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

Θεσσαλία). 

Για τα απόβλητα Κατασκευών και Κατεδαφίσεων και για την επίτευξη των στόχων του Άρθρου 11 της 

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

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

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

Εναλλακτικής Διαχείρισης. 

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

Περιφέρειας. - Εφαρμογή δράσεων συνεπεξεργασίας των βιομηχανικών αποβλήτων στο πλαίσιο 

δημιουργίας των νέων υποδομών διαχείρισης για τα ΑΣΑ. 

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

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

Για την περιοχή στην οποία θα κατασκευαστεί το έργο, έχει συνταχθεί από τον Δήμο Πύλης, Τοπικό 

Σχέδιο Αποβλήτων, σύμφωνα με το οποίο: 

 Από τον οικισμό Πύρρα είναι προγραμματισμένο 1 δρομολόγιο απορριμματοφόρου του Δήμου, 

σε εβδομαδιαία βάση, κάθε Δευτέρα. 

 Ένα δρομολόγιο ανά δεκαπενθήμερο για τους μπλε κάδους. 

 Δεν υφίσταται εγκατάσταση διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών κατεδαφίσεων και 

κατασκευών (ΑΕΚΚ) 

 Δυσκολία χωριστής αποκομιδής και ανακύκλωσης διαχείρισης συγκεκριμένων ρευμάτων 

αποβλήτων.  

 

Το έργο του θέματος είναι συμβατό με την Αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας, καθώς και με το τοπικό 

σχέδιο διαχείρισης του Δήμου Πύλης, με την προϋπόθεση ότι ο φορέας θα φροντίσει κατά τη φάση 

κατασκευής και λειτουργίας, να μεριμνήσει για την ασφαλή διάθεση των αποβλήτων, στη περίπτωση 
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παραγωγής αποβλήτων τα οποία παρουσιάζουν δυσκολίες σε ό,τι αφορά τη διαχείριση τους από το 

Δημοτικό δίκτυο (πχ απόβλητα εκσκαφών κτλ) 

 

Ενώ η περιοχή του έργου, ανήκει στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, από άποψη υδατικής κατανομής ανήκει 

στο Υδατικό Διαμέρισμα της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (ή υδατικό διαμέρισμα ΥΔ04) αποτελεί ένα από 

τα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας. Η συνολική επιφάνειά του είναι ίση με 13.136 km2 και συμπίπτει 

σχεδόν με το αντίστοιχο γεωγραφικό διαμέρισμα. Περιλαμβάνει το νομό Λάρισας σχεδόν στο σύνολό 

του, πολύ μεγάλο μέρος των νομών Μαγνησίας, Καρδίτσας και Τρικάλων και μικρά τμήματα των νομών 

Πιερίας, Γρεβενών (στα βόρεια) και Φθιώτιδας (στα νότια).  

 Εγκρίθηκε η 1η αναθεώρηση του σύμφωνα με το ΦΕΚ 4681Β’ 29-12-2017,  

Το προτεινόμενο έργο είναι συμβατό με τα αναφερόμενα στην 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης 

ΛΑΠ δυτικής Στερεάς, καθώς δεν αναμένεται να υποβαθμίσει τη κατάσταση του υδάτινου σώματος στο 

οποίο θα πραγματοποιηθεί, τόσο τη χημική όσο και τη ποσοτική. 

Τα ΜΥΗΕ αποτελούν έργα αξιοποίησης υδάτων, κατά τη λειτουργία των οποίων δεν παράγονται υγρά 

απόβλητα, και χαρακτηριστικό είναι ότι δεν χρησιμοποιείται καμία χημική ουσία κατά τη λειτουργία τους. 

Συνεπώς, η ποιοτική κατάσταση του υδάτινου σώματος δεν θα μεταβληθεί. 

Επιπροσθέτως, το σύνολο του νερού που εκτρέπεται από το υδάτινο σώμα με σκοπό την ενεργειακή 

του αξιοποίηση, επιστρέφει στο σύνολό του στη κοίτη του ρέματος, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει 

καμία απώλεια στη ποσοτική κατάσταση του ρέματος.  

Συνεπώς, το έργο είναι απόλυτα συμβατό με τα αναφερόμενα στην 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου 

Διαχείρισης ΛΑΠ δυτικής Στερεάς, το οποίο αποσκοπεί στη μη υποβάθμιση της κατάστασης των 

υδάτινων σωμάτων. 

 Η υπ’ αριθμό ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41366/325 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων 

(ΦΕΚ2686/Β/06.07.2018), με την οποία εγκρίθηκε το Σχέδιο Διαχείρισης 

Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος 

Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (EL04) 

Oι πλημμύρες είναι φυσικά φαινόμενα τα οποία είναι αδύνατο να προληφθούν και πλέον η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, αναγνώρισε ότι: οι πλημμύρες μπορεί να προκαλέσουν θανάτους, μετακινήσεις πληθυσμών 

και ζημίες στο περιβάλλον, να θέσουν σοβαρά σε κίνδυνο την οικονομική ανάπτυξη και να 

υπονομεύσουν τις οικονομικές δραστηριότητες της Κοινότητας. 

Ορισμένες ανθρώπινες δραστηριότητες (όπως η αύξηση των ανθρωπίνων οικισμών και περιουσιακών 

στοιχείων στις πλημμυρικές περιοχές καθώς και η μείωση της φυσικής ικανότητας του εδάφους όσον 

αφορά την κατακράτηση υδάτων (λόγω αλλαγών στη χρήση γης) και η αλλαγή του κλίματος συμβάλλουν 

στην αύξηση της πιθανότητας επέλευσης φαινομένων πλημμύρας, με αντίστοιχη αύξηση των αρνητικών 

τους επιπτώσεων, έθεσε σε ισχύ την Οδηγία 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των 

κινδύνων πλημμύρας. Η Οδηγία 2007/60/ΕΚ ενσωματώθηκε στο Εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ Η.Π. 

31822/1542/Ε103 (ΦΕΚ Β 1108/21.07.2010) και εφαρμόζεται για τα Υδατικά Διαμερίσματα (ΥΔ) της 

χώρας. Η Οδηγία αποσκοπεί στη θέσπιση πλαισίου 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 υπ’ αριθμό ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41366/325 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής 

Υδάτων (ΦΕΚ 2686/Β/06.07.2018) με την οποία εγκρίθηκε το Σχέδιο Διαχείρισης 

Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος EL04 «Δυτική Στερεά 

Ελλάδα», η θέση του προτεινόμενου έργου βρίσκεται εκτός Ζώνης Δυνητικά Υψηλού 

Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) και δεν επηρεάζεται από τα εξεταζόμενα πλημμυρικά 

σενάρια του ισχύοντος ΣΔΚΠ (Βλ. ΣΧΗΜΑ 1, όπου με κόκκινη σκιαγράμμιση 

απεικονίζονται οι ΖΔΥΚΠ για την περιοχή μελέτης, από στοιχεία του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος & Ενέργειας) 
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Σχήμα 1. Ζώνες δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (κόκκινος χρωματισμός) στο Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής 

Στερεάς Ελλάδας (EL04) 

 

5.2.4. Οργανωμένη υποδοχείς όπως επιχειρηματικά πάρκα, οργανωμένοι υποδοχείς 

μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, λατομικές ζώνες, περιοχές 

ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης, περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης 

υδατοκαλλιεργειών, κλπ 

Στην ευρύτερη περιοχή του έργου, δεν υπάρχουν υποδοχείς δραστηριοτήτων βιομηχανικών, 

μεταποιητικών και λοιπών δραστηριοτήτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΣΗ 

ΜΥΗΕ 
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6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Τα αναγραφόμενα στην παρούσα παράγραφο, αναφέρονται στις μετρήσεις πεδίου και στα 

αποτελέσματα της επεξεργασίας αυτών. Σε κάθε περίπτωση αποτελεί την επιστημονική προσέγγιση 

στον σχεδιασμό του έργου, λαμβάνοντας υπόψιν, τόσο της γεωμορφολογία του πεδίου, όσο και τον 

επιλεγέν τεχνολογικό εξοπλισμό, για την υλοποίηση της επένδυσης. 

Οι συντεταγμένες του οριοθετημένου χώρου των επεμβάσεων, τόσο στα επιμέρους τμήματα της 

υδροληψίας και του χώρου του εργοστασίου, όσο και της όδευσης του εγκιβωτισμένου αγωγού, 

αποτελούν την απόλυτη χωροθέτηση όλων των εργασιών, για την υλοποίηση του έργου. 

Σίγουρα οι πραγματικές συνθήκες στο πεδίο, όπως σύνθεση υπεδάφους, ύπαρξη βραχισμών κλπ, κατά 

την κατασκευή του έργου, είναι αδύνατο να υπολογιστούν επακριβώς στον παρόν σχεδιασμό αυτού. 

Τότε δύναται ο εργολάβος για πραγματικούς λόγους να διαφοροποιήσει τα προτεινόμενα έργα, για 

λόγους ουσιαστικούς και προδήλως αναγκαστικούς.  

Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει η δέσμευση του ζωτικού χώρου σχεδιασμού των έργων, όπως αυτός 

περιγράφεται στο ΣΧ.15.2 και αναλύεται στην παράγραφο 1.3.3 της παρούσας. 

Λεπτομέρειες που θα έχουν ουσιαστική απόκλιση από τα σχεδιαζόμενα, θα αποτελέσουν το υλικό του 

εκ του νόμου οριζόμενου φακέλου συμμόρφωσης, που θα υποβληθεί αρμοδίως στην Υπηρεσία έκδοσης 

της ΑΕΠΟ του έργου. 

 

6.1. Αναλυτική περιγραφή του έργου 

Ο μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός ισχύος 0,75ΜW, επένδυση της «Πράσινη Ενέργεια ΕΠΕ», πρόκειται 

να εγκατασταθεί στο ρέμα Κρυόβρυση της ΤΚ Πύρρας Δήμου Πύλης. 

Συνοπτικά το έργο συνίσταται σε μια εγκατάσταση εκμετάλλευσης  της διαθέσιμης παροχής (run-of-

river), χωρίς εγκαταστάσεις αποταμίευσης του νερού, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την 

εκμετάλλευση της πτώσης των 90 μέτρων  που δημιουργείται τοπικά. Ο ΜΥΗΣ θα εκμεταλλεύεται μήκος 

κοίτης ρέματος 1074 m. 

Θα αποτελείται από διάταξη υδροληψίας τοποθετημένη σε  υψόμετρο 989 m, από αγωγό προσαγωγής 

του νερού διαμέτρου Φ 900, συνολικού μήκους 970 m, ο οποίος θα οδεύσει προς το μηχανοστάσιο του 

σταθμού παραγωγής στο υψόμετρο περίπου 901 m και κτίριο στο οποίο θα στεγάζεται ο Η/Μ 

εξοπλισμός του έργου. Το νερό μετά την πρόσκρουση του στα πτερύγια του στροβίλου σε ύψος περίπου 

899 m θα επιστρέφει στο σύνολο του στο ρέμα χωρίς να ρυπανθεί. 

Τα επιμέρους τμήματα του ΜΥΗΣ είναι: 

 

- ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

- ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 

- ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ 

- ΟΔΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

- ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΕΗ 

 

6.2. Αναλυτική περιγραφή κύριων, βοηθητικών και συνοδών εγκαταστάσεων  

6.2.1. Κτίριο σταθμού παραγωγής, κανάλι απορροής 

Το Κτίριο του σταθμού παραγωγής θα είναι διαστάσεων 11,00 Χ 15,00 Χ 6,80 m πλέον στέγης και 

χώρου μετασχηματιστών διαστάσεων περίπου 4,50 m x 6,00 m τοποθετείται σε υψόμετρο περίπου 901 

m. Πρόκειται για μονώροφο κτίριο κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα και τοιχοποιία. Η 

εξωτερική όψη του κτιρίου θα συμφωνεί με την τοπική αρχιτεκτονική. Επίσης θα υπάρχει μικρός χώρος 

για το προσωπικό ασφαλείας και συντήρησης του σταθμού με μικρό WC.  

Το μόνιμο προσωπικό του ΥΗΣ θα αποτελείται από ένα έως δύο άτομα. 

Η στέγη του κτιρίου θα είναι δίρριχτη κεκλιμένη πλάκα η οποία θα επικαλύπτεται με κεραμίδια  ενώ το 

μέγιστο ύψος δεν θα υπερβαίνει τα 9,00 m. Το δάπεδο θα είναι βιομηχανικού τύπου συνολικού πάχους 

20 cm. Η είσοδος στον ΥΗΣ προβλέπεται με μεταλλική πόρτα βιομηχανικού τύπου πλάτους περίπου  

3,50 m Χ 4,70 m  από την οποία θα περάσει και ο εξοπλισμός. 

Το κτίριο τοποθετείται σε σχετικά ομαλό έδαφος και έχει υπολογιστεί με βάση τα γεωμορφολογικά 

στοιχεία του χώρου. Η θεμελίωση του κτιρίου δεν απαιτεί ειδικές τεχνικές διαμορφώσεις πέραν της 

αρχικής διαστρώσεως του επιπέδου αναφοράς με grossbeton και την κατασκευή βάσης από οπλισμένο 
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σκυρόδεμα. Τα ακριβή πάχη των φορέων του κτηρίου θα καθοριστούν κατά το στάδιο της έκδοσης 

άδειας δόμησης με τη στατική μελέτη. Η οριζόντια απόσταση του κτιρίου από το ρέμα είναι 50,00 m ενώ 

η κατακόρυφη είναι 4,50 m. 

Στον ΥΗΣ θα εγκατασταθούν επίσης τα εξής βοηθητικά συστήματα: 

• Η εναέρια γερανογέφυρα για την εγκατάσταση και συντήρηση του Εξοπλισμού, 

ανυψωτικής ικανότητας τουλάχιστον 10 τόνων. Η γερανογέφυρα θα είναι σύμφωνα με 

τους κανονισμούς FEM κατηγορίας 1 ΑΜ. 

• Το σύστημα εσωτερικού και εξωτερικού ηλεκτροφωτισμού 

• Το σύστημα ρευματοδοτών 

• Το σύστημα αλεξικέραυνης προστασίας 

 

Από το μηχανοστάσιο εξέρχεται το κανάλι  απορροής (υδραύλακας) του νερού το οποίο οδεύει προς 

την κοίτη του ρέματος αφού διανύσει απόσταση μερικών μέτρων. 

Στον ΥΗΣ θα εγκατασταθούν επίσης τα εξής βοηθητικά συστήματα: 

• Η εναέρια γερανογέφυρα για την εγκατάσταση και συντήρηση του Εξοπλισμού, ανυψωτικής 

ικανότητας 10 τόνων. Η γερανογέφυρα θα είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς FEM κατηγορίας 1 ΑΜ.  

• Το σύστημα εσωτερικού και εξωτερικού ηλεκτροφωτισμού 

• Το σύστημα ρευματοδοτών 

• Το σύστημα αλεξικέραυνης προστασίας 

Για την πυροπροστασία του ΥΗΣ θα εγκατασταθούν ανιχνευτές καπνού και φορητοί πυροσβεστήρες. 

 

Περιβάλλων χώρος σταθμού – Κανάλι απορροής 

Καταρχήν θα πρέπει να γίνουν διαμορφώσεις στα πρανή του οικοπέδου εγκατάστασης του σταθμού και 

ιδιαίτερα θα γίνει διευθέτηση και εξομάλυνση του πρανούς ανάντη του μηχανοστασίου όπου θα γίνει η 

αγκύρωση του αγωγού προσαγωγής  

Συνεχόμενο προς το κτίριο του μηχανοστασίου είναι το κεντρικό κανάλι απορροής της διερχόμενης από 

τον υδροστρόβιλο παροχής, που εκβάλλει σ’ αυτό μέσω ενός υπόγειου οχετού εξόδου μεγάλης 

διαμέτρου.  

Από το μηχανοστάσιο θα εξέρχεται υπόγειο κανάλι απορροής συνολικού μήκους περίπου 25m . Το 

κανάλι απορροής αποσκοπεί στη πλήρη μεταφορά του νερού που χρησιμοποιήθηκε στους στροβίλους, 

πίσω στη κοίτη του ρέματος. 

Η μεταφορά του νερού πίσω στη κοίτη του ρέματος θα πραγματοποιείται με τη κατασκευή είτε δύο (2) 

υπόγειων προκατασκευασμένων αγωγών διαμέτρου ~ 1.2m από σκυρόδεμα, ή τη κατασκευή ενός  

υπόγειου ορθογωνικής κατασκευής από σκυρόδεμα διαστάσεων περίπου 1,20 χ 2,50 χ 20 μ. 

Επίσης όσον αφορά την αποχέτευση των χώρων υγιεινής του σταθμού θα γίνει προς στεγανό βόθρο, ο 

οποίος θα κατασκευαστεί πίσω από το κτίριο του σταθμού. 

Τέλος θα πρέπει να κατασκευαστεί σε πλαϊνό τμήμα του κτιρίου ο υπαίθριος υποδοχέας του κεντρικού 

Μετασχηματιστή ζεύξης ισχύος στο δίκτυο, με τις αναγκαίες κατασκευές των εναέριων τριφασικών 

γραμμών μεταφοράς, κατά τις υποδείξεις της ΔΕΗ. 

 

6.2.2. Τεχνολογικός εξοπλισμός 

6.2.2.1. Τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου 

Μέγιστη παροχή Qmax ( m3/s ) 1,0 

Γεωδαιτικό ύψος Hbrutto  ( m )  90,0 

Μήκος αγωγού L        ( m ) 970 

Διάμετρος αγωγού DΝ    ( mm ) 900 

Ωφέλιμο ύψος Hnetto  ( m ) 87,0 

Η ενέργεια θα παράγεται με τη χρήση δύο  συγκροτημάτων υδροστροβίλου – γεννήτριας. Συγκεκριμένα 

θα εγκατασταθούν δύο υδροστρόβιλοι τύπου PELTON οριζόντιου άξονα δύο ακροφυσίων με  ισχύ  στον 

άξονα 380 kW έκαστος, δύο σύγχρονες γεννήτριες τάσης 400 V, 50 Hz, ισχύος 480 kVA εκάστη με ισχύ 

στους ακροδέκτες της 384 kW με τους ηλεκτρολογικούς πίνακες ισχύος και αυτοματισμών. Ακόμη θα 

τοποθετηθεί ένας μετασχηματιστής 0,4/20 kV ισχύος 1000 kVA , και  ηλεκτρικά πεδία μέσης τάσης με 

ασφάλεια από ζεύκτη και γειωτή. 
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6.2.2.2. Υδροστρόβιλος – Ισχύς του ΜΥΗΣ (Pmax) 

Ενεργειακοί υπολογισμοί – Ισχύς του ΜΥΗΣ 

1.  Δεδομένα 

     -  παροχή σχεδιασμού        Qmax = 1,0  m3 s-1 

     -  υψομετρική διαφορά        Ηb = 90  m 

     -  μήκος αγωγού                  L = 970 m 

     -  διάμετρος αγωγού            D = 900 mm 

2.  Υδραυλική ενέργεια θεωρητική 

     Ε = g . Hb 

     E = 882,9 J kg-1 

3.  Υδραυλική ισχύς θεωρητική 

Ph = ρ .g .Qmax. Hb 

     Ph = 882.900 W = 882,9 kW 

4.  Υδραυλικές απώλειες αγωγού 

Hw = 0,001736 xQmax2/D5,48xL 

Hw = 2,96 m 

Οι απώλειες πίεσης (τριβές) στον αγωγό είναι  υπολογισμένες  με βάση τα νομογραφήματα των 

κατασκευαστών χαλύβδινων  αγωγών και με βάση αριθμητικές  μεθόδους του κατασκευαστή των 

υδροηλεκτρικών μηχανών. 

5.  Ωφέλιμο ύψος 

Hn = Hb - Hw 

Hn = 87,04 m 

6.  Ισχύς υδροστροβίλων του ΜΥΗΣ 

     PΜΥΗΣ = ρ . g . Qmax . Hn .ηT 

PΜax = 0.75 ΜW 

Ο σχεδιασμός των υδροηλεκτρικών μηχανών του ΜΥΗΣ έγινε με βάση τις ημερήσιες παροχές που 

προέκυψαν από την  υδρολογική μελέτη της  λεκάνης υδροληψίας του ρέματος, και η σχεδίαση των 

υδροστροβίλων του έργου έγινε με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των παροχών του ρέματος . 

 

Υδροστρόβιλος τύπου PELTON –  CinkHydro Energy 

Ο  υδροστρόβιλος θα είναι τοποθετημένος σε ενιαία βάση με την γεννήτρια. Ο τροχός  με τα πτερύγια 

του θα είναι τοποθετημένος απευθείας στον άξονα της γεννήτριας. 

Ο υδροστρόβιλος Pelton είναι στρόβιλος δράσης, απόλυτα κατάλληλος για αξιοποίηση υδατοπτώσεων 

µε μεγάλες διακυμάνσεις παροχής και για μεγάλα ή μεσαία ύψη πτώσης. 

Έχουν επιλεγεί δύο όμοιοι στρόβιλοι Pelton – CinkHydro Energy, με τα εξής χαρακτηριστικά: 

 

Μονάδα 2τεμ. 

Εργοστάσιο κατασκευής Cink Hydro Energy - Τσεχία 
Τύπος        Pelton, οριζόντιος 

Ακροφύσιο 2τεμ. 

Παροχή νερού 500 lt/s 

Ωφέλιμο ύψος 87 m 

Ισχύς στροβίλου Pt ( άξονας στροβίλου ) 380 kW 

Ισχύς γεννήτριας Pg (ακροδέκτες γεν. ) 384,0 kW 

Ονομαστικές στροφές 600 rpm 

Στροφές αφηνιασμού 1044 rpm 

Διάμετρος τροχού 848 mm  

Διάμετρος ακτίνας νερού( μέγιστη ) 74 mm  

Πλάτος πτερύγιου 160 mm  

Τύπος πτερύγιου HHP-sp7  20τεμ. 
Πίνακας 8. Χαρακτηριστικά στροβίλων 

Ο κάθε στρόβιλος εκμεταλλεύεται εύρος παροχών από 500 lt/s έως 60 lt/s και επομένως η εγκατάσταση 

εκμεταλλεύεται όλες τις παροχές με τιμή μικρότερη από 1,0 m3/s της καμπύλης διάρκειας και 
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μεγαλύτερες από 0,06 m3/s.   Οι στρόβιλοι θα λειτουργούν συμπληρωματικά και όχι ταυτόχρονα, δηλαδή 

για τιμές παροχών έως 500 lt/s θα λειτουργεί μόνο ο ένας στρόβιλος. 

 

6.2.2.3. Τεχνικά χαρακτηριστικά λοιπού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 

Η ολοκληρωμένη υδροηλεκτρική μηχανή αποτελείται από: 

Τροχός 

Ο τροχός είναι κατασκευασμένος από ατσάλι St 52.3, επεξεργασμένος εν θερμώ και αποτελούμενος 

από πτερύγια κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 316 (18 % Cr,13 % Ni) με πλήρες φινίρισμα 

λείανσης των επιφανειών τους. 

Κέλυφος στροβίλου  

Το κέλυφος του στροβίλου είναι DN 650 PN 16 κατασκευασμένο από ατσάλι St 52.3. Τα ακροφύσια θα 

είναι τοποθετημένα σε ειδικό εξάρτημα το οποίο είναι ηλεκτροσυγκολλημένο στο εσωτερικό μέρος του 

κελύφους. Ο οδηγός της βελόνας του ακροφύσιου είναι ηλεκτροσυγκολλημένος  στην φλάντζα η οποία 

βιδώνεται στον εξωτερικό μέρος του κελύφους. Αυτός ο τρόπος τοποθέτησης  έχει  την δυνατότητα μετά 

από την αφαίρεση του οδηγού της βελόνας εσωτερικό έλεγχο και καθαρισμό του κελύφους.  

Ακροφύσιο 

Αποτελείται από ειδικό εξάρτημα ( κεφαλή ) κατασκευασμένο από ατσάλι St 52.3 , δακτύλιο έδρασης 

κατασκευασμένο από ατσάλι AISI 316 (18 % Cr,13 % Ni) και βελόνα ακροφύσιου  κατασκευασμένο από 

τεφλόν με στεγανοποίηση και ρύθμιση. 

Ρυθμιστής ακροφύσιου 

Κατασκευαστής :  ZPA Τσεχία 

Τύπος : ZEDAPYN  Ηλεκτρομηχανικός σερβοκινητηρας 

Τάση : 220 V + 10% - 15 % 

Συχνότητα : 48 -50 Hz 

Ισχύ : 40 VA 

Ονομαστική δύναμη : 4,6.3,8,10 kN 

Διαδρομή άνοιξε-κλείσε : min. 12 mm - max. 50 mm 

Ταχύτητα κλεισίματος : 6.3,16,25,32,50 mm/min 

Προστασία : IP 54 

Κεντρική δικλείδα εισόδου 

Αποτελείται από κεντρική  δικλείδα – κλαπέ DN 400 PN 16  , αντίβαρο  και από υδραυλική μονάδα 

Δικλείδα    

Κατασκευαστής : ARMATURY GROUP 

Τύπος : κλαπέ 

Ονομαστική πίεση : 20 bar 

Διάμετρος : DN 400 

Μέθοδος κλεισίματος :  με αντίβαρο  

Μέθοδος ανοίγματος : υδραυλικός κύλινδρος  

Υδραυλική μονάδα  

Κατασκευαστής : HYTOS CZ 

Τύπος : SMA 03 

Ονομαστική πίεση : 20 MPa 

Γέμισμα Q : D 63 γλυκερίνη 

Αντλία- Κινητήρας : 

Ισχύς : 0,55 kW  230/400 V 50 Hz 1,42 A 

Στροφές : 1395 rpm 

Παροχή Q : 1,73 dm3/min 

Δοχείο : 8 dm3 

 

6.2.2.4. Ρυθμιστής φορτίου – πίνακας αυτοματισμού και ισχύος 

Η λειτουργία του υδροστρόβιλου καθώς και όλου του σταθμού θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και 

θα λειτουργεί παράλληλα με το δίκτυο του Α.Δ.Μ..Η.Ε. Η αυτόματη λειτουργία γίνεται βάση των εντολών 

του αισθητήριου στάθμης του νερού που είναι τοποθετημένο στην δεξαμενή ηρεμίας και φόρτισης πάνω 

στην υδροληψία .  
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Ανάλογα με το ύψος της στάθμης του νερού, στην δεξαμενή ηρεμίας και φόρτισης, το αισθητήριο 

στάθμης του νερού δίνει εντολή μέσω Ethernet (PLC με τροφοδοσία 24 V DC),  την οποία επεξεργάζεται 

η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου του πίνακα αυτοματισμού. Η μονάδα ελέγχου δίδει εντολή  στους 

ηλεκτρομηχανικούς σερβοκινητήρες να μετακινήσουν την βελόνα των ακροφυσίων μπροστά ή πίσω 

ρυθμίζοντας έτσι  την είσοδο του νερού στον στρόβιλο. Η μονάδα ελέγχου έχει ακόμη και πολλά 

βοηθητικά κυκλώματα.  Σε περίπτωση βλάβης του αισθητήριου στάθμης του νερού η βελόνα των 

ακροφυσίων θα δύναται να ανοιγοκλείνει  χειροκίνητα.  

Λειτουργικό σύστημα 

Η υδροηλεκτρική μηχανή έχει δυο τρόπους λειτουργίας: 

Χειροκίνητη – τα ρυθμιστικά πτερύγια του διανομέα θα ανοιγοκλείνουνε  με χειροκίνητη εντολή, χωρίς 

την λειτουργία  αισθητήριου στάθμης του νερού που είναι τοποθετημένο στην υδροληψία. 

Αυτόματη – το αισθητήριο στάθμης του νερού δίνει εντολή στα ρυθμιστικά πτερύγια του διανομέα να 

ανοιγοκλείνουνε σύμφωνα με την στάθμη του νερού στην υδροληψία 

Η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου ( PLC ) έχει της εξής δυνατότητες : 

- μέτρηση και επεξεργασία δεδομένων 

- επικοινωνία με το τερμινάλ 

- επικοινωνία με τον αναλυτή δικτύου μέσο πρωτοκόλλου ModBus 

- εντολή απόζευξης και ζεύξης της υδροηλεκτρικής μηχανής 

- απόζευξη της γεννήτριας στην ελάχιστη ισχύ 

- προστασία της υδροηλεκτρικής μηχανής σε περίπτωση οποιαδήποτε βλάβης 

- καθυστέρηση στην εντολή εκκίνησης σερβοκινητήρων των ακροφυσίων 

- ρύθμιση αισθητήριου της στάθμης του νερού 

- ρύθμιση ανοίγματος των ρυθμιστικών πτερύγιων του διανομέα  σε επιβαλλόμενη θέση 

- έγραφες στο ημερολόγιο λειτουργίας 

Εκκίνηση της υδροηλεκτρικής μηχανής 

      Η εκκίνηση της υδροηλεκτρικής μηχανής είναι η πρώτη φάση της λειτουργίας της.  Αν είναι 

απαραίτητο η εκκίνηση της υδροηλεκτρικής μηχανής διακόπτεται με την εντολή STOP.                  

      Η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου του  αυτοματισμού ΜYHΣ δέχεται στοιχεία οργάνων μετρήσεων τα 

οποία  μετατρέπονται από αναλογικό σήμα σε ψηφιακό και μέσω του ελεγκτή της ηλεκτρονικής μονάδας 

ελέγχου δίνονται οι απαραίτητες εντολές για την σωστή και ασφαλή λειτουργία όλου του Μικρού 

Υδροηλεκτρικού Σταθμού. 

Τα όργανα μετρήσεων θα μετρούν τα εξής : 

- ένταση 

- τάση 

- συχνότητα 

- θερμοκρασίες 

Θα υπάρχουν οι εξής προστασίες της γεννήτριας και του δικτύου  : 

Ηλεκτρικές προστασίες : 

- υπέρτασης και υπότασης για κάθε φάση 

- βραχυκυκλώματος 

- υπερσυχνότητας κα υποσυχνότητας 

αναλυτής δικτύου  ο οποίος μετράει : 

- ένταση 

- τάση 

- λειτουργία μετατροπέα πραγματικής ισχύς 

- φαινόμενη ισχύ 

- συχνότητα  

- ελάχιστη ισχύ 

- επικοινωνία σειριακής θύρας RS 485 με αυτόματο μέσο πρωτοκόλλου ModBus 

      Σε οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης η υπέρβασης τον ρυθμίσεων των προστασιών η  σε περίπτωση 

που βγαίνει εκτός το δίκτυο της ΔΕΗ η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου δίνει εντολή στον διακόπτη της 

χαμηλής τάσης και γίνεται η απόζευξη της γεννήτριας.  

      Ο υδροστρόβιλος θα περνά με ασφάλεια στις στροφές στο κενό και τα ρυθμιστικά πτερύγια του 

διανομέα θα κλείνουνε με τέτοια ταχύτητα ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος του υδραυλικού πλήγματος. 
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      Σε περίπτωση που βγαίνει εκτός το δίκτυο της ΔΕΗ την τροφοδοσία της ηλεκτρονικής μονάδας 

ελέγχου εξασφαλίζει  συσσωρευτής UPS 24 V DC.  

     Η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου  και τα όργανα παρακολούθησης αποθηκεύουν όλες της μετρήσεις 

και ανωμαλίες στην λειτουργία του σταθμού. Το λογισμικό του ελεγκτή της ηλεκτρονικής μονάδας 

ελέγχου δέχεται οποιαδήποτε αλλαγή η διόρθωση με το σταθμό σε λειτουργία.  

     Στην πόρτα του πίνακα του αυτοματισμού θα υπάρχει όργανο ένδειξης με ψηφιακή εικόνα όλων των 

μετρήσεων και ημερολόγιο λειτουργίας σταθμού. 

Η ένδειξης του οργάνου θα είναι η εξής : 

- στροφές γεννήτριας RPM 

- παραγόμενη ισχύ γεννήτριας kW 

- ποσοστό ανοίγματος των ρυθμιστικών πτερύγιων 

- θερμοκρασίες ρουλεμάν oC 

- θερμοκρασίες τυλιγμάτων της γεννήτριας οC 

- ένταση σε κάθε φάση  A 

- τάση σε κάθε φάση  V 

- συνημίτονο φ 

      Στο ημερολόγιο λειτουργίας αναγράφονται όλες οι βλάβες και διακοπές του σταθμού. Σε περίπτωση 

διακοπής του δικτύου της ΔΕΗ η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου έχει την δυνατότητα ανάλυσης των 

δεδομένων  του δικτύου και ξεκινάει την λειτουργία του σταθμού αυτόματα μόλις επανέρχεται το δίκτυο 

της ΔΕΗ. 

      Η ρύθμιση του συνημίτονου φ θα γίνεται μέσω ρυθμιστή διέγερσης της σύγχρονης γεννήτριας και 

με εντολή από την ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου. 

 

6.2.2.5. Γεννήτρια 

Θα χρησιμοποιηθούν δύο  τριφασικές  σύγχρονες  γεννήτριες: 

Ισχύς480 kVA         Ισχύς στον άξονα  384 kW φόρτιση S1 – 100% 

Στροφές750  min-1 Μέγιστες στροφές: 1700 min-1/10 min Κλάση μόνωσης  F ,  
 

τάση 3x  420 V   ένταση          660A απόδοση  %στο 

συχνότητα     50 Hz συνδεσμολογία: αστέρας , 4 καλώδια Cos fí  0,90  

  λειτουργία : παράλληλα με το δίκτυο 4/4  95,3   

 IP23/IC01 Απόλυτο υψόμετρο : μέχρι 1000 .m  3/4 95,5 

σχήμα         IM3011 θερμοκρασία περιβάλλοντος : 40 οC 1/2 94,4 

χρώμα μπλε RAL 5002    κραδασμοί :DIN/ISO 2373 κλ.. R 1/4 92,0 

Κανόνας 
VDE 0530, IEC 34-1 

   
Βάρος : 3.400Kg Jr = 46kgm2 

 
 3 τεμ. PT100 τυλίγματα γεννήτριας 
 2 τεμ. PT100 ρουλεμάν 
ρουλεμάν με λίπανση , διάρκεια λειτουργίας 100 000 ώρες 

Πίνακας 9. Χαρακτηριστικά γεννητριών 

Ο ρεγουλατόρος της γεννήτριας εξασφαλίζει την βασική προστασία της γεννήτριας όπως : 

-   προστασία απώλειας διέγερσης 

- προστασία από υποδιέγερση 

- προστασία από υπερένταση τυλίγματος δρομέα 

- προστασία υπότασης και υπέρτασης στάτη 

- προστασία υποσυχνότητας 

Η έξοδος της γεννήτριας είναι συνδεδεμένη στον διακόπτη ισχύος ΟΕΖ ΒL 1000 S κατασκευαστής OEZ 

Letohrad, (www.oez.cz). ηλεκτρονική απόζευξη και πηνίο υπότασης. Ο ηλεκτρονικός αποζεύκτης τύπου 

«ΑC-23B»  εξασφαλίζει την προστασία της γεννήτριας από υπερένταση και βραχυκύκλωμα και έχει την 

δυνατότητα ειδικών ρυθμίσεων.  

Ο ηλεκτρονικός αποζεύκτης υπότασης εξασφαλίζει την απόζευξη της γεννήτριας από το δίκτυο σε 

περίπτωση απώλειας τάσης. Άλλες προστασίες είναι η προστασία υπότασης  και υπέρτασης και 
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υπερσυχνότητας και υποσυχνότητας. Υπάρχουν αισθητήρια θερμοκρασιών των ρουλεμάν και των  

τυλιγμάτων του στάτη. 

Οι βασικές προστασίες της γεννήτριας είναι προστασία απώλειας διέγερσης, υποδιέγερσης, 

υπερφόρτωσης τυλιγμάτων δρομέα, υπέρτασης και υπότασης του στάτη, κ.λ.π.. 

 

6.2.2.6. Υποσταθμός ανύψωσης τάσης 

Θα τοποθετηθεί ένας τριφασικός  ελαιόψυκτος μετασχηματιστής  ισχύος 1000 kVA (τύπος Eco  99 plus 

της ABB – www.abb.gr) με τα εξής χαρακτηριστικά :  

απόδοση 99% 

προστασία ΙΡ 23  

συχνότητα 50 Hz 

ονομαστική τάση τυλιγμάτων Υ.Τ. 20  -  2 Χ 2,5 % kV 

ονομαστική τάση τυλιγμάτων Χ.Τ. 0,4 kV 

σχέση μετασχηματιστού 20/0,4 

ελάχιστη τάση βραχυκυκλώματος  6% 

Στάθμη μόνωσης: 

Τυλίγματα Μ.Τ.  

Αντοχή σε πλήρες κρουστικό κύμα     125 kV (Μέγιστη τιμή) 

Aντοχή σε τάση βιομηχ. Συχνότητας     50 kV(ενδεικνυόμενη τιμή) 

Τυλίγματα Χ..Τ. 

Αντοχή σε πλήρες κρουστικό κύμα        60 kV ( μέγιστη τιμή) 

Αντοχή σε τάση βιομηχ. συχνότητας       22 kV (ενδεικνυόμενη τιμή) 

Σύνδεση Μ/T: στη μεριά Μ.Τ. κατά τρίγωνο, στη μεριά Χ.Τ. κατά αστέρα 

Η κυψέλη Υ.Τ. θα φέρει  αυτόματο διακόπτη και γειωτή. 

 

6.2.2.7. Ηλεκτρόδιο ελέγχου στάθμης ύδατος 

Ο έλεγχος της στάθμης του νερού πραγματοποιείται μέσω ηλεκτροδίου στάθμης τοποθετημένου μέσα 

σε μεταλλικό σωλήνα που είναι στερεωμένος στην παριά του τοιχείου αρκετά μακριά από την χοάνη 

απόληψης του νερού στον σωλήνα προσαγωγής προς αποφυγήν αναταράξεων που θα οδηγούσαν σε 

μη ομαλή λειτουργία της εγκατάστασης. 

Tο καλώδιο της μεταβίβασης του σήματος από τον εξαμμωτή στον ΥΗΣ θα είναι θωρακισμένο για την 

αποφυγή των παρεμβολών και θα τοποθετηθεί μέσα σε πλαστικό σωλήνα που θα είναι μέσα στο όρυγμα 

δίπλα στον αγωγό προσαγωγής. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του σταθμήμετρου είναι τα ακόλουθα: 

        Τύπος Σταθμημέτρου: Ηλεκτρονικό πιεζοηλεκτρικού τύπου 

        Ακρίβεια Μέτρησης: ± 1 cm 

        Βαθμός Προστασίας: IP 64 

 

 

6.2.3. Καταθλιπτικός αγωγός 

Από την υδροληψία σε υψόμετρο 989 m ξεκινά χαλύβδινος καταθλιπτικός αγωγός και μετά από πορεία 

μήκους 970 m οδηγείται στο μηχανοστάσιο του ΜΥΗΣ. Ο αγωγός έχει διάμετρο Φ900 mm ενώ το πάχος 

του αυξάνεται κλιμακωτά με την πίεση (γεωδαιτικό ύψος) Στο τελευταίο τμήμα η αντοχή του αγωγού θα 

είναι  τουλάχιστον 16 at. Ο αγωγός σε όλο το μήκος του θα τοποθετηθεί υπόγεια, σε βάθος τουλάχιστον 

1,30 μέτρου, εντός ορύγματος πλάτους 1,30 m.  Ο αγωγός θα τοποθετηθεί στο μεγαλύτερο μέρος του  

παραπλεύρως του υφιστάμενου δασικού δρόμου, προς την πλευρά του πρανούς και όσο το δυνατό 

στον πόδα αυτού. Ο δασικός δρόμος γενικά ακολουθεί γενικά την πορεία του ρέματος. Η όδευση του 

αγωγού φαίνεται στα συνημμένα σχέδια. 

Η όδευση του αγωγού, με περιγραφή από την υδροληψία έως τη θέση του σταθμού παραγωγής, αρά 

με κατηφορική διεύθυνση, θα πραγματοποιηθεί ως εξής : 

Από το σημείο της υδροληψίας και για μήκος 324 m, θα γίνει διάνοιξη προσωρινού δρόμου, εκ της 

αριστερής πλευράς της κοίτης επί του οποίου ο αγωγός θα τοποθετηθεί  εντός ορύγματος,  με κλίσεις -
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8,36 έως-9 ,56%. Αυτή η λύση υπαγορεύεται μονοσήμαντα, αφού από την άλλη πλευρά του ρέματος, 

υπάρχουν φερόμενες ιδιοκτησίες.  

Για τα επόμενα 646μ ο αγωγός θα τοποθετηθεί  εντός ορύγματος πάνω σε προσωρινή νέα διάνοιξη, 

παραπλεύρως με τον υφιστάμενο δασικό δρόμο,  με κλίσεις -8,11 έως-11,99%. Η διάνοιξη αυτή θα είναι 

προσωρινή αφού υπάρχει ήδη δρόμος που εξυπηρετεί την περιοχής και επιλέχθηκε να κινηθεί κοντά 

στον πόδα του πρανούς, έτσι ώστε μετά την αποκατάσταση και την επίχωση να μην διαταραχτεί το 

περιβάλλον της περιοχής. 

Το σύνολο λοιπόν της όδευσης του αγωγού, θα κινηθεί επί προσωρινής διάνοιξης δρόμου, που θα 

αποκατασταθεί απόλυτα, μετά το τέλος των εργασιών. 

Η αρχική επιλογή της χρήσης καθολικά του υφιστάμενου δρόμου για εγκατάσταση του αγωγού, 

απορρίφθηκε, αφού το πλάτος, η ποιότητα κατασκευής, η μελλοντική χρήση του για έργα υποδομής 

από τον Δήμο Πύλης και γενικά κάθε ενδεχόμενη δραστηριότητα, θα έθετε σε προβλήματα το 

σχεδιαζόμενο έργο. Επιπλέον η έλλειψη τεχνικών έργων αποστράγγισης υδάτων σήμερα,  συνηγορούν 

σε νέα προσωρινή όδευση, αφού λόγοι προστασίας του αγωγού είναι επιτακτικοί. Τέλος το υπό μελέτη 

έργο, θα αποτελέσει και την αφορμή για καθαρισμό των πρανών του δρόμου και της υποτιθέμενης 

τάφρου παροχέτευσης των υδάτων, με την εκ νέου κατασκευή αυτής σε όλο το μήκος του υφιστάμενου 

δρόμου. Συνεπώς θα ενισχυθούν και οι υποδομές της περιοχής, χωρίς να διαταράξουμε ουσιαστικά το 

περιβάλλον της περιοχής. 

Η υπεδάφια όδευση του αγωγού έχει σαν αποτέλεσμα να παραλαμβάνονται όλες οι δυνάμεις και οι 

ροπές που ασκούνται και  δεν δημιουργείται αισθητική ρύπανση. Στα σημεία όπου ο αγωγός θα αλλάζει 

πορεία και  προκύπτουν διατμητικές τάσεις ο αγωγός θα αγκυρώνεται επί πλέον με οπλισμένο 

σκυρόδεμα.  

Στην εγκατάσταση προβλέπονται χαλυβδοσωλήνες ελικοειδούς ραφής παραγόμενες με τη μέθοδο της 

σπειροειδούς συγκολλήσεως κατά DIN 1626/2458 για τον αγωγό πίεσης. Οι συνδέσεις των αγωγών 

μεταξύ τους γίνονται με συγκόλληση. Η χρήση δε εξαρτημάτων αλλαγής κατεύθυνσης δεν απαιτείται μια 

και χρησιμοποιούνται πολύ ανοιχτές καμπύλες στη διαδρομή και δημιουργούνται με κατάλληλη 

διαμόρφωση των άκρων των αγωγών. 

Τα χαρακτηριστικά του αγωγού αυτού σε γενικές γραμμές είναι τα εξής : 

α) Υλικό κατασκευής χάλυβας st 37.2 κατά DIN 17.100 (Cmax<0.2%, Μnmax=0.6%, Pmax=0.045%, 

Smax=0.06% κατά βάρος) με όριο διαρροής 23.5 kp/mm2 και όριο θραύσεως 37.2 kp/mm2. 

β) Εξωτερική επάλειψη με primer ταχείας ξηράνσεως και στη συνέχεια επικάλυψη με ασφαλτική μαστίχη 

και διπλή στρώση υαλουφάσματος και τελική επάλειψη με υδράσβεστο κατά τις βρετανικές 

προδιαγραφές BS 4147/80. 

γ) Συντελεστής τριβής k κατά Colebrook-White ο οποίος λαμβάνεται ίσος με 0.18 mm για νέα σωλήνα. 

δ) Μήκος σωλήνας μεταξύ 6 -12 m 

ε) Μεγάλη αντοχή σε απότριψη 

στ) Η διάρκεια ζωής των αγωγών μπορεί να ανέλθει στα 50 έτη, εφόσον γίνει σωστά η καθοδική 

προστασία και επενδυθούν και συγκολληθούν σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. Η 

ηλεκτροσυγκόλληση των χαλυβδοσωλήνων θα γίνει με ειδικά βασικά ηλεκτρόδια, τα απαιτούμενα για 

ηλεκτροσυγκόλληση στις αντίστοιχες πιέσεις. Η κάθε κόλληση θα περιλαμβάνει  ρίζα και δυο 

γεμίσματα(πάσα). Θα γίνει αυστηρός έλεγχος της ποιότητας των ηλεκτροσυγκολλήσεων του αγωγού. 

ζ) Μεγάλη μηχανική αντοχή που εξασφαλίζει πολύ καλή συμπεριφορά σε κρούσεις και δονήσεις, σε 

σεισμική δόνηση και καθιζήσεις εδάφους. 

Ο χαλύβδινος αγωγός θα είναι εφοδιασμένος με διαστολικούς συνδέσμους για την παραλαβή των 

θερμοκρασιακών  διαστολών στα υπέργεια τμήματά του, όπου απαιτείται. Όλοι οι χαλύβδινοι αγωγοί θα 

φέρουν σύγχρονη αντιδιαβρωτική εσωτερική προστασία εποξειδικής βαφής, πάχους 150-200 μm και 

εξωτερικά με δύο στρώματα βουτυλίου και ενδιάμεσο στρώμα από φιλμ πολυαιθυλενίου, ώστε να 

εφαρμοστεί σύστημα ενεργητικής καθοδικής προστασίας.  

Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σωλήνες GRP (Glass Reinforced Plastic) αποτελούνται από 

ένα στερεό κυλινδρικό πυρήνα ο οποίος περικλείεται από ίνες γυαλιού σε διάφορες στρώσεις και 

διαφορετικές κατευθύνσεις αυξάνοντας την αντοχή τους. Η σύνδεση μεταξύ τους γίνεται μέσω 

συνδέσμων μορφής χιτωνίου. Τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν είναι το μικρό τους βάρος, το μικρό 

κόστος, η ευκολία και η ταχύτητα εγκατάστασης και η ανθεκτικότητα στην διάβρωση.  
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Η τελική επιλογή του υλικού θα γίνει και με βάση το κοστολόγιο αγοράς την εποχή κατασκευής του 

έργου. 

Ο  καταθλιπτικός αγωγός θα ξεκινά από την δεξαμενή καθαρισμού, ηρεμίας και φόρτισης της 

υδροληψίας και θα φέρει στο ανώτερο σημείο του ακριβώς, μετά την είσοδο του νερού από την 

δεξαμενή, σωλήνα ανακούφισης για την εκτόνωση του δικτύου.  Στο τέλος της σωλήνωσης θα υπάρχει 

υδραυλική βάνα πριν τον στρόβιλο για την απομόνωση του δικτύου με αντίβαρο που θα κλείνει κάθε 

φορά που θα σταματά η παραγωγή για οποιονδήποτε λόγο, έτσι ώστε ο υδροστρόβιλος να μην 

βρίσκεται υπό πίεση και να μπορεί να γίνει η οποιαδήποτε αναγκαία επέμβαση, αν χρειαστεί. Θα 

υπάρχει υδραυλική μονάδα που στην εκκίνηση της λειτουργίας του σταθμού θα σηκώνει το αντίβαρο 

ανοίγοντας την υδραυλική βάνα. 

Η κατασκευή της σωλήνωσης θα γίνει με τέτοιο τρόπο που να αποφευχθούν σιφώνια έτσι ώστε να μην 

δημιουργείται πρόβλημα στην κυκλοφορία του νερού, ούτε να δημιουργηθεί η ανάγκη τοποθέτησης 

αυτόματων εξαεριστικών δικτύου. Η υπεδάφια όδευση του αγωγού έχει σαν αποτέλεσμα να 

παραλαμβάνονται όλες οι δυνάμεις και οι ροπές που ασκούνται και  δεν δημιουργείται αισθητική 

ρύπανση. Στα σημεία όπου ο αγωγός θα αλλάζει πορεία και  προκύπτουν διατμητικές τάσεις ο αγωγός 

θα αγκυρώνεται επί πλέον με οπλισμένο σκυρόδεμα.  

 

6.2.4. Υδροληψία  

Η υδροληψία του έργου  θα τοποθετηθεί στο σημείο που φαίνεται στα σχέδια, σε απόλυτο υψόμετρο 

989 m. Όλες οι κατασκευές που την αποτελούν θα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα με διάταξη και 

διαστάσεις όπως φαίνονται στα κατασκευαστικά  σχέδια που παρατίθενται στον παράρτημα. Στη θέση 

της υδροληψίας θα γίνει καθαρισμός της κοίτης από σαθρά υλικά και θα δημιουργηθεί η υποδομή 

θεμελίωσης. 

Στηθαίο υδροληψίας  

Για την απόληψη των υδάτων του ρέματος θα κατασκευαστεί μικρό υπερπηδητό στηθαίο, ύψους ~ 2,50 

m και μήκους 10 m, με κατάντη κεκλιμένες εσχάρες σε όλο το μήκος της στέψης του και προστατευτικούς 

τοίχους για την προστασία των πρανών, έτσι ώστε το σύνολο της παροχής να περνά πάνω από τις 

εσχάρες και να μην υπερχειλίζει από τα πλαϊνά μέρη του στηθαίου (ακόμα και κατά την διάρκεια των 

πλημμύρων). 

Το στηθαίο συνδυάζεται σε ενιαίο έργο με διώρυγα μεταφοράς, εξαμμωτή και φρεάτιο εισόδου (δεξαμενή 

φόρτισης) από όπου ξεκινά ο αγωγός πίεσης (αγωγός προσαγωγής νερού).  

Το στηθαίο θα κατασκευαστεί σε επιλεγμένο σημείο (στένωση) της κοίτης του ρέματος, το οποίο είναι 

κατάλληλο για εγκατάσταση συστήματος υδροληψίας. Στη θέση κατασκευής του στηθαίου θα καθαριστεί 

η κοίτη από σαθρά υλικά και θα δημιουργηθεί η υποδομή θεμελίωσης. 

Το νερό μέσω των εσχαρών συλλέγεται σε αύλακα υδροσυλλογής, η οποία βρίσκεται κάτω από τις 

εσχάρες σε όλο το μήκος του στηθαίου, είναι ενσωματωμένη στο στηθαίο και ελέγχεται μέσω 

χειροκίνητου μεταλλικού θυροφράγματος. Επί του στηθαίου ενσωματώνεται χειροκίνητο θυρόφραγμα 

ολίσθησης (1,40m×1,35m) μέσω του οποίου γίνεται εκκένωση και καθαρισμός του στηθαίου από τις 

φερτές ύλες που συγκεντρώνονται ανάντη και οι οποίες, μέσω περιοδικών ανοιγμάτων του 

θυροφράγματος, αποθέτονται στην κοίτη του ρέματος προς τα κατάντη.  

Οι εσχάρες θα αποτελούνται από χαλύβδινα ελάσματα προτύπων διατομών που θα ενώνονται μεταξύ 

τους και θα αγκυρωθούν στο σκυρόδεμα, τα δε θυροφράγματα θα είναι χαλύβδινα, ολισθαίνοντα, 

εφοδιασμένα με χειροκίνητο μηχανισμό. Ο καθαρισμός των εσχαρών θα γίνεται με τον αυτόματο 

καθαριστή που θα εγκατασταθεί. 

Οι πλαϊνοί τοίχοι του εξαμμωτή, καθώς και τα τοιχία προστασίας των πρανών θα είναι σε υψόμετρο 

μεγαλύτερο από την αναμενόμενη στάθμη πλημμύρας και έτσι κατά τις πλημμύρες όλη η επιπλέον 

ποσότητα νερού θα διέρχεται από το στηθαίο. Το ακριβές υψόμετρο των τοιχίων, καθώς και της λεκάνης 

αποτόνωσης κατάντη του στηθαίου θα καθοριστούν σε επόμενη φάση κατά την οποία θα γίνει και ο 

υπολογισμός των πλημμυρικών παροχών.  

Δεξαμενή Καθίζησης Φερτών (Εξαμμωτής) 

Ένα εκ των κυρίων χαρακτηριστικών των ορεινών ρεμάτων είναι η σημαντική μεταφορά φερτών υλικών, 

λόγω των έντονων κατά μήκος κλίσεων και των προκαλούμενων διαβρώσεων. Για το λόγο αυτό έχει 

προβλεφθεί στο εξεταζόμενο ΜΥΗΕ η κατασκευή κατάλληλης διάταξης για τη συγκράτηση των φερτών 
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υλικών, προς αποφυγή εμφράξεων και φθορών στον αγωγό προσαγωγής και στο λοιπό μηχανολογικό 

εξοπλισμό του ΜΥΗΕ. 

Το νερό θα οδηγείται μέσω των εσχαρών σε διώρυγα (κανάλι) ορθογωνικής διατομής και στη συνέχεια 

σε διώρυγα τραπεζοειδούς διατομής, η οποία αποτελεί τη δεξαμενή καθίζησης. Ο σχεδιασμός της 

δεξαμενής καθίζησης δίνει τη δυνατότητα αποφυγής διακοπών στη λειτουργία του ΜΥΗΕ κατά τη φάση 

απομάκρυνσης των φερτών και οι εσωτερικές της διαστάσεις είναι περίπου 35,00 Χ 3,30 μ και ύψους 

περίπου 4,30 μ. 

Η δεξαμενή καθίζησης διαστασιολογείται έτσι ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική μείωση της ταχύτητας 

του διερχόμενου νερού και να καθιζάνουν τα φερτά υλικά σύμφωνα με τη διάμετρο του εισερχόμενου 

κόκκου. 

Προ της εισόδου του νερού στη δεξαμενή καθίζησης δημιουργείται στένωση για τον έλεγχο της παροχής 

(διατομή ελέγχου), στην οποία θα τοποθετηθεί θυρόφραγμα ελέγχου. 

Ο υδραυλικός σχεδιασμός επιτρέπει την έξοδο του νερού προς τη δεξαμενή φόρτισης του αγωγού 

προσαγωγής μέσω ανοίγματος (υπερχείλισης) από υψηλή στάθμη ώστε να μην μεταφέρονται τα φερτά 

υλικά. Κατά διαστήματα η διάταξη καθαρίζεται από τα φερτά υλικά μέσω κατάλληλης διάταξης 

θυροφράγματος καθαρισμού, από την οποία με φυσική ροή μεταφέρονται στο ρέμα κατάντη της 

υδροληψίας. 

Η διώρυγα θα επενδυθεί με οπλισμένο σκυρόδεμα και στο άκρο της θα διαθέτει χαλινό προστασίας της 

θεμελίωσης από διάβρωση. 

Στον οριστικό σχεδιασμό του έργου, θα εξεταστεί η περίπτωση δεξαμενής καλυμμένης σε όλο το μήκος 

της με πλάκα από σκυρόδεμα, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος κατάπτωσης λίθων από το φυσικό 

πρανές. Η προσπέλαση στο εσωτερικό της θα εξασφαλίζεται μέσω κατάλληλου ανοίγματος 

εφοδιασμένου με κατακόρυφη κλίμακα. 

Το νερό από τον εξαμμωτή θα οδηγείται με υπερχείλιση στη δεξαμενή φόρτισης απ' όπου μέσω του 

αγωγού προσαγωγής θα οδηγείται στον υδροστρόβιλο που θα εγκατασταθεί στον σταθμό παραγωγής. 

Δεξαμενή φόρτισης 

Προ της εισόδου του νερού στον αγωγό προσαγωγής, θα κατασκευαστεί δεξαμενή φόρτισης. Ο ρόλος 

της εν λόγω δεξαμενής είναι η εξασφάλιση των απαραίτητων ποσοτήτων νερού κατά τη φάση της 

λειτουργίας του ΜΥΗΕ, διατηρώντας τον αγωγό προσαγωγής υπό πίεση και εξασφαλίζοντας 

ελεγχόμενες συνθήκες λειτουργίας. Για τη διαστασιολόγησή της (3,30m x 5,70m και ύψους περίπου 

4,30m), λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος ανοίγματος - κλεισίματος της δικλείδας των μονάδων σε 

συνάρτηση με τη δυναμική καταπόνηση του αγωγού. 

Ακόμα στην δεξαμενή φόρτισης θα εγκατασταθεί ηλεκτρονικό σταθμήμετρο για την αυτόματη λειτουργία 

της μονάδας που θα δίνει σήμα στο σύστημα ελέγχου του ΜΥΗΕ. Η σύνδεση του σταθμημέτρου με τον 

σταθμό παραγωγής θα γίνει με θωρακισμένο καλώδιο που θα οδεύει κατά μήκος του αγωγού 

προσαγωγής. 

 

6.2.5. Δίοδος ιχθύων  

 ΔΙΟΔΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΙΧΘΥΩΝ 

Για το υπό μελέτη ΜΥΗΕ έχει προβλεφθεί η κατασκευή ειδικής κλιμακωτής διάταξης (ιχθυόσκαλα – 

ιχθυοδιάδρομος) σε συνέχεια του στηθαίου της υδροληψίας, η οποία θα διασφαλίζει τη δυνατότητα 

αμφίδρομης μετάβασης τυχόντων ιχθύων μεταξύ των τμημάτων του ρέματος ανάντη και κατάντη των 

εγκαταστάσεων υδροληψίας.  

Η οικολογική παροχή των 44ℓ/s θα αποδίδεται εντός της κοίτης του ρέματος καθ’ όλη τη διάρκεια του 

έτους, αμέσως κατάντη των εγκαταστάσεων της υδροληψίας, μέσω του ιχθυοδιαδρόμου που θα 

κατασκευαστεί για να εξασφαλίζεται η ελευθεροεπικοινωνία των ιχθύων, και θα καταμετρείται καθ’ όλη 

τη διάρκεια λειτουργίας του ΜΥΗΕ με σταθερό τρόπο. 

Το πλάτος του ιχθυοδιαδρόμου θα είναι ~1,00m και συνεπώς, οι ιχθύες, όταν θα λειτουργεί το έργο και 

δεν θα υπάρχει πλεονάζουσα παροχή νερού πέραν της οικολογικής, θα κινούνται σε ένα κανάλι με 

βάθος νερού όχι λιγότερο από 100,00cm. Ανά ~0,80m o ιχθυοδιάδρομος θα φέρει κάθετα στοιχεία, τα 

οποία σκοπό έχουν να μειώνουν την ταχύτητα ροής του νερού προκειμένου η ανάβαση να γίνεται ποιο 

εύκολη για τους ιχθύες. 

Ο ιχθυοδιάδρομος αποτελεί και το μέσο απόδοσης της οικολογικής παροχής κατάντη της υδροληψίας. 

Η στέψη της οπής εισόδου στα ανάντη του ιχθυοδιαδρόμου τοποθετείται χαμηλότερα της στέψης του 
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φράγματος, εξασφαλίζοντας τη δίοδο του νερού πρώτα από τον ιχθυοδιάδρομο. Η στέψη του φράγματος 

τοποθετείται σε μεγαλύτερο ύψος ώστε μόνο στις περιπτώσεις που η παροχή του ρέματος είναι 

μεγαλύτερη της οικολογικής παροχής, το νερό να υπερχειλίζει μέσω αυτού. Στις περιπτώσεις που η 

παροχή του ρέματος είναι μικρότερη ή ίση της οικολογικής παροχής, αυτή θα διέρχεται από τον 

ιχθυοδιάδρομο. 

 

6.2.6. Δρόμοι πρόσβασης 

6.2.6.1. Πρόσβαση στο σταθμό παραγωγής – Κτίριο ΜΥΗΕ 

Η πρόσβαση στο μηχανοστάσιο του σταθμού εξασφαλίζεται μέσω του υφιστάμενου δασικού δρόμου 

που ξεκινά από τον Οικισμό Πύρρα με κατεύθυνση νοτιο-δυτική. Η πρόσβαση στον Οικισμό Πύρρα 

εξασφαλίζεται μέσω του επαρχιακού δρόμου Πετρουλίου- Δέσης - Μεσοχώρας, όπως φαίνεται στο 

σχέδιο «Οριζοντογραφία αγωγού» & «Χάρτης ευρύτερης περιοχής». Για την πρόσβαση στο 

μηχανοστάσιο δεν απαιτείται διάνοιξη νέου δρόμου. 

 

6.2.6.2. Πρόσβαση για την τοποθέτηση του αγωγού 

Περιεγράφηκε εκτενώς ανωτέρω και επίσης φαίνεται στο σχέδιο «Οριζοντογραφία αγωγού» & «Χάρτης 

ευρύτερης περιοχής». Σε κάθε περίπτωση αναπτύσσεται σε προσωρινή διαμόρφωση και πλήρης 

αποκατάσταση. 

 

6.2.6.3. Πρόσβαση για την υδροληψία 

Από το σημείο της υδροληψίας και για μήκος 324 m, θα γίνει προσωρινή πρόσβαση, εκ της αριστερής 

πλευράς της κοίτης επί του οποίου ο αγωγός θα τοποθετηθεί  εντός ορύγματος,  με κλίσεις -8,36 έως-9 

,56%. Αυτή η λύση υπαγορεύεται μονοσήμαντα, αφού από την άλλη πλευρά του ρέματος, υπάρχουν 

φερόμενες ιδιοκτησίες. Λεπτομέρειες στο σχέδιο «Οριζοντογραφία αγωγού» & «Χάρτης ευρύτερης 

περιοχής». Το τμήμα του δρόμου ανάντη της γέφυρας που θα διανοιχθεί για την κατασκευή της 

υδροληψίας θα χρησιμοποιηθεί για την χωροθέτηση του εξαμμωτή και της δεξαμενής φόρτισης.    

 

6.3. Ειδικές περιπτώσεις 

Εκτός των ανωτέρω περιγραφόμενων έργων, δεν προβλέπεται η κατασκευή επιπλέον έργων ή 

κατασκευών. 

 

6.4. Φάση κατασκευής του έργου 

6.4.1. Προγραμματισμός και χρονοδιάγραμμα επιμέρους εργασιών και σταδίων κατασκευής, 

περιλαμβανομένων των ενδεχομένως απαιτούμενων καθαιρέσεων 

Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 24 μήνες από την έναρξη της κατασκευής του. Το κάτωθι 

σενάριο αναπτύσσεται με αναμενόμενη έναρξη παραγωγικής λειτουργίας 31/12/2024 

Συγκεκριμένα οι εργασίες προβλέπεται να εκτελεστούν ως ακολούθως: 

Χωματουργικές εργασίες, διαμορφώσεις               Απρίλιος 2023 – Ιούλιος 2023 

Κατασκευή σωληνώσεων                                      Ιούλιος 2023- Νοέμβριος 2023 &  Μάρτιος 

2024- Αύγουστος 2024 

Κατασκευή υδροληψίας                                       Ιούλιος 2023-  Νοέμβριος 2023 

Κατασκευή κτιρίου, περιφράξεων κλπ Ιούνιος 2024 -  Νοέμβριος 2024       

Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός (Παραγγελία -

τοποθέτηση, μοντάζ, δοκιμές)                                 

Μάρτιος 2024 – Νοέμβριος 2024 

Έλεγχοι, δοκιμές, λειτουργία                                                                  Νοέμβριος 2024 – Δεκέμβριος 2024                                                              

 

Το έργο μπορεί να ολοκληρωθεί στο χρονικό διάστημα των 24 μηνών αν ληφθεί υπ’ όψη η εμπειρία του 

μελετητή (που θα κατασκευάσει και το έργο) σε κατασκευή παρομοίων έργων καθώς και η δυνατότητα 

του επενδυτή να χρηματοδοτήσει έγκαιρα τις ανάγκες της κατασκευής. Θα υπάρχει επί τόπου του έργου 
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επίβλεψη της κατασκευής του έργου από υπεύθυνο μηχανικό και εξειδικευμένους εργοδηγούς και θα 

τηρείται ημερολόγιο του έργου και έλεγχος των τμηματικών προθεσμιών κατά την κατασκευή του. 

Προφανώς και δεν περιλαμβάνεται στο ανωτέρω πλάνο, όλη η αδειοδοτική διαδικασία, απαλλοτριώσεις 

και ότι άλλο θα απαιτηθεί, θα προηγηθεί της κατασκευής του έργου και εκτιμάται να περατωθεί σε 20 

μήνες περίπου. 

 

6.4.2. Επιμέρους τεχνικά έργα – λοιπές εγκαταστάσεις 

Τα επιμέρους έργα, που απαιτούνται προκειμένου την κατασκευή του ΜΥΗΕ αναλύθηκαν διεξοδικά 

ανωτέρω. 

 

6.4.3. Υποστηρικτικές εγκαταστάσεις του έργου 

Λόγω του αρχικού ορθού σχεδιασμού δεν θα προκύψουν ανάγκες για άλλες εγκαταστάσεις, όπως 

δανειοθάλαμοι ή αποθεσιοθάλαμοι. 

Ο χώρος του εργοτάξιού θα επιλεγεί σε συνεννόηση με την τοπική αρχή, αφού υπάρχουν δημοτικές 

εκτάσεις, όπως καταστραμμένα και εγκαταλελειμμένα γήπεδα ανάπτυξης αθλοπαιδιών. Σε κάθε 

περίπτωση δεν θα επιλεγεί χώρος που θα καταστρέψει βλάστηση, ή θα επιφορτίσει γεωμορφολογικά 

τον περιβάλλον. 

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, υλικά επίχωσης θα αποτελέσουν τα υλικά των εκσκαφών. Τυχόν 

πλεονάζοντα αδρανή υλικά εκσκαφών θα διατεθούν σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης σύμφωνα με την 

κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, όπως είναι ο ΧΥΤΑ ή οποιοσδήποτε άλλος νόμιμος χώρος 

υποδειχθεί από το Δήμο (υφιστάμενος δανειοθάλαμος, ανενεργό λατομείο κλπ). 

Κατά τη φάση κατασκευής, θα τοποθετηθούν και θα ενσωματωθούν όλα τα απαιτούμενα μέσα 

πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και όλα τα συστήματα 

αυτοματισμών παρακολούθησης, ελέγχου και προστασίας για την αδιάλειπτη και ασφαλή λειτουργία 

τόσο του συνόλου των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων όσο και του προσωπικού, σύμφωνα με 

τους ισχύοντες κανονισμούς (αυτοματισμοί ελέγχου και προστασίας, κλειστό κύκλωμα 

παρακολούθησης CCTV, alarm κ.λπ.) 

Επιπροσθέτως θα πρέπει να εγκατασταθεί κατάλληλο σύστημα εξαερισμού στους κλειστούς χώρους 

ώστε να ανανεώνεται ο αέρας των οικίσκων, προς αποφυγή οποιουδήποτε φαινομένου τυχόν σκόνης, 

οσμών και αναθυμιάσεων και να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγιεινή των εργαζομένων. Επίσης, θα 

γίνει σήμανση των λειτουργιών που θα αφορά στην εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας των χρηστών στους 

υπαίθριους και στεγασμένους χώρους, όπου με την έννοια χρήστες εννοούνται, τόσο το προσωπικό 

όσο και οι εν γένει επισκέπτες, οι εργαζόμενοι, κ.λπ. 

Ειδικά στον περιβάλλοντα χώρο θα τοποθετηθούν όλες οι απαιτούμενες κατευθυντήριες και 

ενημερωτικές πινακίδες για τις εισόδους, εξόδους και γενικά τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Οι πινακίδες 

θα είναι ηλεκτροστατικά χρωματισμένες και θα έχουν αυτοκόλλητα γράμματα. Όλα τα υλικά θα αντέχουν 

στην ηλιακή ακτινοβολία και στις συνθήκες του περιβάλλοντος. H τοποθέτησή τους θα γίνει με 

ανοξείδωτες βίδες και στηρίγματα σε ειδικούς γαλβανισμένους σιδερένιους στύλους ή στύλους από 

οπλισμένο σκυρόδεμα ή πάνω σε τοίχους ανάλογα με τον χώρο και την αισθητική των κατασκευών. 

Ειδικές ενημερωτικές πινακίδες θα τοποθετηθούν σε κατάλληλα σημεία, όπου σε κάτοψη του ευρύτερου 

χώρου θα σημειώνεται η εκάστοτε συγκεκριμένη θέση. 

Γενικά στόχος είναι οι κατά το δυνατόν λιγότερες επεμβάσεις στο οικόπεδο με σκοπό την εύκολη 

αποσυναρμολόγηση του εργοστασίου την περίοδο που λήγει και η σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής 

ενέργειας στο δίκτυο της Δ.Ε.Η 

 

6.4.4. Αναγκαία υλικά κατασκευής 

Σε ότι αφορά τη χρήση των υλικών κατασκευής, θα χρησιμοποιηθούν τα συνήθη 

οικοδομικά υλικά. Όλα τα υλικά θα προμηθευτούν από νομίμως λειτουργούντες προμηθευτές, που θα 

είναι εφοδιασμένοι με όλες των εκ νόμων οριζόμενες άδειες.. 

Οι απαιτούμενες πρώτες ύλες, τόσο για τη κατασκευή όσο και για τη λειτουργία του 

έργου, αποτυπώνονται στο παρακάτω πίνακα: 

Πρώτες ύλες για τη 

κατασκευή του έργου 

Εκτιμώμενη ποσότητα Τμήμα κατασκευής 
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Σκυρόδεμα 400m3 Υδροληψία 

Σιδηρούν οπλισμός 30 ton Υδροληψία 

Σιδηρούν οπλισμός 10 ton Σχάρες, εξαμμωτής, 

θυρόφραγμα κλπ 

Σκυρόδεμα 400m3 Εργοστάσιο παραγωγής 

Σιδηρούν οπλισμός 50 ton Εργοστάσιο παραγωγής 

Αδρανή υλικά (θραυστό υλικό 

εκ των εκσκαφών) 

Περίσσεια εκ των εκσκαφών Οδοποιία 

Πίνακας 10. Πρώτες ύλες για την κατασκευή του έργου 

6.4.5. Εκροές υγρών αποβλήτων – Τρόποι διαχείρισης & διάθεσης 

Όσον αφορά τα υγρά απόβλητα, οι κυριότερες πηγές τους κατά τη φάση κατασκευής του ΜΥΗΕ, 

μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε: α) αστικά λύματα, β) επιφανειακές απορροές και γ) ειδικά 

απόβλητα, περισσότερες πληροφορίες για τα οποία παρατίθενται ακολούθως. 

α) Αστικά λύματα: Κατά τη φάση κατασκευής, θα παράγονται αστικά λύματα ανθρωπογενούς 

προέλευσης, τα οποία θα οφείλονται στο προσωπικό που θα είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά, 

εγκατάσταση και διαμόρφωση του χώρου της υδροληψίας και της εγκατάστασης του υδροστροβίλου και 

της γεννήτριας. Στη χειρότερη περίπτωση, το προσωπικό αυτό θα ανέρχεται σε περίπου 10 άτομα (ατ.) 

και η ποσότητα των παραγομένων αστικών λυμάτων ανά ημέρα (d) αναμένεται να ανέρχεται σε: 10 ατ. 

x 50 l/ατ. = 500 l/d = 0,5 m3. 

Λαμβάνοντας στοιχεία από τη διεθνή και Ελληνική βιβλιογραφία για την ημερήσια παραγωγή 

ρυπαντικού φορτίου ανά κάτοικο, η αναμενόμενη επιπλέον ρυπαντική επιβάρυνση λόγω φάσης 

κατασκευής αναμένεται να είναι η ακόλουθη: 

BOD5 = 10 ατ. x 65 g/ατ. · d Χ 0,5 d = 325,0 g/d = 0,325 kg/d 

TSS = 10 ατ. x 90 g/ατ. · d X 0,5 d = 450 g/d = 0,45 kg/d 

TN = 10 ατ. x 12,5 g/ατ. · d X 0,5 d = 62,5 g/d = 0,625 kg/d 

TP = 10 ατ. x 3 g/ατ. · d X 0,5 d = 15,0 g/d = 0,015 kg/d 

Επειδή η διάρκεια υλοποίησης του ΜΥΗΕ είναι μικρή, η περιβαλλοντική επιβάρυνση από τα αστικά 

λύματα στη φάση αυτή θεωρείται αμελητέα. 

 

β) Ειδικά υγρά απόβλητα: Πρόκειται για πετρελαϊκά κατάλοιπα και λιπαντικά από τα μηχανικά μέσα του 

εργοταξίου. Αυτού του είδους η ρύπανση προέρχεται συνήθως από ανεξέλεγκτες διαρροές των 

κινητήρων και των συστημάτων μετάδοσης, ή από τροφοδοσία/λίπανση εφ' όσον αυτή λαμβάνει χώρα 

στην περιοχή του Έργου. Μπορεί επίσης να προέλθει από τις απορροές ομβρίων υδάτων, μέσω του 

εργοταξιακού χώρου, στο έδαφος του οποίου υπάρχουν συνήθως ποσότητες λαδιών, πετρελαίου κ.α. 

Άλλη πηγή τέτοιων ρύπων, αποτελούν επίσης τα νερά έκπλυσης κάδων μηχανημάτων ή του 

εργοταξιακού χώρου. Η ρύπανση αυτή μπορεί να ελεγχθεί με κατάλληλα μέτρα συντήρησης και 

διαχείρισης της λειτουργίας των μηχανικών μέσων που θα χρησιμοποιηθούν, αποφυγής ή 

ελαχιστοποίησης εισόδου νερών απορροής εντός των εργοταξιακών χώρων, καθώς και διαχείρισης των 

αποβλήτων εργοταξίου (π.χ.μεταχειρισμένων λαδιών). Εφ’ όσον τηρηθούν όλες οι διατάξεις ασφαλείας 

για τη λειτουργία του εργοταξίου, οι πιθανότητες ρύπανσης είναι εξαιρετικά μικρές. 

Στο πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται ο τρόπος διαχείρισης και διάθεσης των υγρών αποβλήτων, 

κατά τη φάση κατασκευής: 

 

Υγρά απόβλητα κατά 

τη φάση κατασκευής 

Ποσότητες Κωδικός ΕΚΑ Διαχείριση 

Λύματα προσωπικού 60lt/ημέρα - Χημικές τουαλέτες, 

μέσω μίσθωσης 

 

 

Ειδικά υγρά απόβλητα 

 

 

50lt 

13 01 12* 

13 01 10* 

13 01 11* 

13 02 06* 

13 02 07* 

Συλλογή σε ειδικά 

δοχεία – Διάθεση μέσω 

εγκεκριμένων 

συλλεκτών 

Πίνακας 11. Υγρά απόβλητα φάσης κατασκευής 
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Κατά τη λειτουργία του έργου, δεν αναμένεται συστηματική παραγωγή υγρών αποβλήτων. Ωστόσο ανά 

διαστήματα όπου θα γίνεται η συντήρηση των μηχανημάτων και του υποσταθμού, αλλά και της χρήσης 

της τσάπας για τον καθαρισμό των τμημάτων του έργου, θα παράγονται υγρά απόβλητα, κυρίως 

χρησιμοποιημένα λάδια, από την συντήρηση των μηχανικών τμημάτων του εξοπλισμού. 

 

6.4.6. Πλεονάζοντα ή άχρηστα υλικά ή στερεά απόβλητα που θα παραχθούν 

Τυχόν μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα που δύναται να δημιουργηθούν στη φάση κατασκευής 

(απόβλητα εκσκαφών, απόβλητα συσκευασιών), θα οδηγούνται μετά από συνεννόηση με τις Αρμόδιες 

Αρχές του Δήμου Πύλης σε εγκεκριμένο για το σκοπό αυτό χώρο διάθεσης. 

Η συλλογή των απορριμμάτων αστικού τύπου (μη επικινδύνων), θα γίνεται σε πλαστικές σακούλες, οι 

οποίες θα απορρίπτονται στους κάδους προσωρινής αποθήκευσης του φορέα διαχείρισης (Δήμος), ο 

οποίος είναι και υπεύθυνος για την αποκομιδή τους. Τυχόν παραπροϊόντα από τις λοιπές εργασίες 

(ρετάλια αλουμινίου, σιδήρου, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός) θα μεταφέρονται από αδειοδοτημένες 

εταιρείες προς ανακύκλωση αντίστοιχα στους υφιστάμενους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης 

απορριμμάτων. 

Τα κύρια πλεονάζοντα άχρηστα υλικά ή στερεά απόβλητα που θα παραχθούν, σύμφωνα με τον 

ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων, παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Στερεά απόβλητα κατά τη 
φάση κατασκευής 

Ποσότητες 
Κωδικός 

ΕΚΑ 
Τρόπος διαχείρισης 

Υλικά εκσκαφής 3247,94m3 
17 05 06 
17 05 04 

Επαναχρησιμοποίηση/Φόρτωση σε 
ειδικά οχήματα και διάθεση σε 
εγκεκριμένες εταιρίες ή/και ανενεργά 
λατομεία, διάστρωση δασικών δρόμων 

Στερεά απόβλητα 
προσωπικού 

20kg/day 20 03 01 
Συλλογή σε μισθωμένους κάδους και 
διάθεση σε δημοτικό δίκτυο συλλογής 

Απορροφητικά υλικά, υλικά 
φίλτρων, σκουπίσματος και 
προστατευτικός ρουχισμός 
άλλα από τα αναφερόμενα 
στο σημείο 15 02 02 

30kg 
Σύνολο 

15 02 03 
Συλλογή σε συσκευασίες και διάθεση σε 
εγκεκριμένα σημεία 

Συνθετική συσκευασία 
50kg 

Σύνολο 
15 01 05 

Συλλογή σε μισθωμένους κάδους και 
διάθεση σε δημοτικό δίκτυο συλλογής 

 
Μεικτή συσκευασία 

50kg 
Σύνολο 

15 01 06 
Συλλογή σε μισθωμένους κάδους και 
διάθεση σε δημοτικό δίκτυο συλλογής 

Πίνακας 12. Στερεά απόβλητα φάσης κατασκευής 

 

6.4.7. Εκτιμώμενες εκπομπές αερίων ρύπων 

Οι όποιες επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια της φάσης κατασκευής προέρχονται από τα 

καυσαέρια των οχημάτων - μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του έργου, από 

τη σκόνη που δημιουργείται από τις εργασίες στις μη ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες καθώς και από τις 

εκπομπές των οχημάτων που θα μεταφέρουν τον εξοπλισμό μέσω των υφιστάμενων οδικών αξόνων.  

Δεδομένου ότι δεν απαιτούνται εκτεταμένες χωματουργικές εργασίες και ότι η λειτουργία του εργοταξίου 

δεν θα υπερβεί τους 5-6 μήνες, είναι προφανές ότι οι όποιες επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα της περιοχής 

μελέτης, εκτός από μικρές, θα είναι προσωρινές και πλήρως αντιστρέψιμες. Ελάχιστες και τοπικές 

επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα αναμένονται στις περιοχές εκτέλεσης των περιορισμένων χωματουργικών 

εργασιών, λόγω της προκαλούμενης ρύπανσης από αιωρούμενα στερεά (σκόνη).  

Η επίπτωση αυτή δεν θα είναι αξιόλογη και είναι δυνατό να περιορισθεί σημαντικά με λήψη κατάλληλων 

προστατευτικών μέτρων, όπως διαβροχή των χώρων του εργοταξίου, κάλυψη υλικών κλπ. Οι 

πρόσθετες εκπομπές αερίων ρύπων από τα οχήματα μεταφοράς του εξοπλισμού συγκριτικά με τις 

υφιστάμενες εκπομπές είναι αμελητέες, δεδομένου ότι συνολικά εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν στη 

διάρκεια των 5-6 μηνών 25-35 δρομολόγια που αντιστοιχούν σε ισοδύναμη κυκλοφορία μικρότερη του 
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ενός οχήματος ανά 5 ημέρες. 

 Η ρύπανση με εκπομπές αέριων ρύπων (καυσαερίων) των κινητήρων των μεταφορικών και των 

μηχανικών μέσων θα υπάρξει αλλά δεν αναμένεται να είναι αξιόλογη, κυρίως λόγω των μικρών 

ποσοτήτων εκπομπών, που θα προέρχονται από περιορισμένο αριθμό μηχανικών μέσων σε σχέση με 

την έκταση της περιοχής του έργου. Οι συντελεστές εκπομπής καυσαερίων για 1 tn καυσίμου με βάση 

τη βιβλιογραφία δίνονται στον παρακάτω πίνακα : 
Πίνακας 13. Συντελεστές εκπομπής καυσίμων (kg ρύπου / kg καυσίμου) 

Καύσιμο CO VOC NOX SO2 TSP 

Diesel 0,049 0,025 0,017 0,006 0,014 

Βενζίνη 0,590 0,021 0,052 - - 

* Ειδικό Βάρος Πετρελαίου (Κg/lt) 0,8 

* Ειδικό Βάρος Βενζίνης (Κg/lt) 0,7 

Ο τύπος καυσίμου και η ημερήσια κατανάλωση των οχημάτων/μηχανημάτων εργοταξίου που θα 

χρησιμοποιηθούν ή ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του έργου δίνονται αμέσως 

παρακάτω. 
Πίνακας 14. Οχήματα / Μηχανήματα εργοταξίου, τύπος & κατανάλωση καυσίμου 

Μηχάνημα / Όχημα Τύπος καυσίμου Κατανάλωση (lt/day) 

Προωθητήρας Ακάθαρτο πετρέλαιο 110 

Ανατρεπόμενα οχήματα Ακάθαρτο πετρέλαιο 80 

Φορτωτής Ακάθαρτο πετρέλαιο 40 

Εκσκαφέας JCB Ακάθαρτο πετρέλαιο 108 

Οδοστρωτήρας Ακάθαρτο πετρέλαιο 110 

Αεροσυμπιεστής Ακάθαρτο πετρέλαιο 40 

Αναμικτήρας σκυροδέματος Βενζίνη 17 

Πρέσα Ακάθαρτο πετρέλαιο 80 

Με βάση τα στοιχεία των παραπάνω πινάκων και με την υπόθεση ότι κατά τη φάση κατασκευής του 

έργου τα προαναφερόμενα μηχανήματα θα δουλεύουν ταυτόχρονα στο σύνολό τους στο εργοτάξιο, 

μπορούν να εκτιμηθούν, κατά προσέγγιση, οι συνολικές ποσότητες ρύπων που θα εκπέμπονται 

ημερησίως κατά το δυσμενές σενάριο της περιόδου πλήρους και ταυτόχρονης λειτουργίας (αιχμής) του 

εργοταξίου. 
Πίνακας 15. Ημερήσιες εκπομπές αερίων ρύπων τυπικών μηχανημάτων εργοταξίου 

Μηχάνημα/Όχημα 

Εκπομπές 

CO 

(kg/ημέρα) 

Εκπομπές 

VOC 

(kg/ημέρα) 

Εκπομπές 

NOx 

(kg/ημέρα) 

Εκπομπές 

SO2 

(kg/ημέρα) 

Εκπομπές 

TSP 

(kg/ημέρα) 

Προωθητήρας 4,312 2,2 1,496 0,528 1,232 

Ανατρεπόμενα 

οχήματα 
3,136 1,6 1,088 0,384 0,64 

Φορτωτής 1,568 0,8 0,544 0,192 0,448 

Εκσκαφέας JCB 4,234 2,16 1,469 0,518 1,21 

Οδοστρωτήρας 4,312 2,2 1,496 0,528 1,232 

Αεροσυμπιεστής 1,568 0,8 0,544 0,192 0,448 

Αναμικτήρας 

σκυροδέματος 
7,021 0,619 0,25 0 0 

Πρέσα 3,136 1,6 1,088 0,384 0,64 

Σύνολο 29,287 11,979 7,975 2,726 5,85 
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Για τον υπολογισμό των παραπάνω μέγιστων ημερήσιων τιμών, θεωρείται ότι τα μηχανήματα 

λειτουργούν πλήρως και ταυτόχρονα για τουλάχιστον 4 ώρες/ημέρα. (γεγονός βέβαια το οποίο στην 

πραγματικότητα σπανίως μπορεί να συμβεί).  

Οι ανωτέρω αυτές τιμές, συγκρινόμενες με τις αντίστοιχες που αφορούν τη μέση ημερήσια διέλευση 

πετρελαιοκίνητων οχημάτων στο αστικό δίκτυο μίας πόλης μικρότερης των 2.000 κατοίκων είναι 10-15 

φορές μικρότερες και μόνον για τις στατιστικά ελάχιστες περιπτώσεις που θα μπορούσαν να συμβούν 

τα ως άνω. 

Όσον αφορά τη δημιουργία σκόνης, είναι δεδομένη από τις χωματουργικές εργασίες που θα λάβουν 

χώρα, θα υπάρχει μερική, περιορισμένη στο χώρο του έργο επιβάρυνση, από την λειτουργία δομικών 

μηχανημάτων και οχημάτων.  

Οι αναμενόμενες επιπτώσεις από την παραγωγή σκόνης στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον από το έργο 

αφορά αποκλειστικά τη φάση κατασκευής, εξ αιτίας των παρακάτω δραστηριοτήτων ή παραγόντων: 

 Κίνηση των οχημάτων.  

Σύμφωνα με την Αμερικάνικη Υπηρεσία Περιβάλλοντος (USEPA) οι εκπομπές της σκόνης από την 

κίνηση των οχημάτων εξαρτώνται από:  

Τη μέση ταχύτητα κίνησης των οχημάτων  

Τον κυκλοφοριακό φόρτο  

Το μέσο βάρος των οχημάτων  

Το ποσοστό υγρασίας του εδάφους  

Το ποσοστό του εδάφους σε ιλύ  

 Παράσυρση από τον άνεμο σωματιδίων σκόνης από γυμνές επιφάνειες. Η δυσμενέστερη περίπτωση 

για τη δημιουργία σκόνης είναι η επικράτηση ισχυρών ανέμων υπό ξηρές συνθήκες. Σύμφωνα με την 

USEPA η εκπομπή της σκόνης από τη δράση του ανέμου εξαρτάται κυρίως από τον αριθμό των ημερών 

που η ταχύτητα του ανέμου υπερβαίνει τα 5 m/sec καθώς και από άλλους παράγοντες, όπως τον αριθμό 

των ημερών με υψηλή βροχόπτωση (μεγαλύτερη από τα 0,25 mm) κατά τις οποίες θεωρείται ότι δεν 

εκλύονται εκπομπές σκόνης.  

 Χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές, αποθέσεις), μεταφορά, διανομή και αποθήκευση αδρανών 

υλικών. Έτσι, η πρόσθεση αδρανών υλικών σε ένα σωρό ή η μεταφορά τους από αυτόν αποτελούν 

πηγές για τη δημιουργία σκόνης. Οι εκπομπές που δημιουργούνται στην περίπτωση αυτή εξαρτώνται 

κυρίως από: Το ποσοστό του εδάφους σε ιλύ, Την μέση ταχύτητα του ανέμου, Το ύψος πτώσης, Την 

περιεχόμενη υγρασία στο υλικό  

Από τις εκπομπές αυτές, μόνο ένα ποσοστό παρουσιάζει ενδιαφέρον για παραπέρα διερεύνηση όσον 

αφορά τις επιπτώσεις στον άνθρωπο. Έτσι, σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, μόνο το 34,9% του ολικού 

αιωρούμενου υλικού (TSP) που εκπέμπεται από εργασίες κατασκευής, αποτελείται από σωματίδια 

μικρότερης διαμέτρου των 10 μm, δηλαδή τα λεγόμενα PM-10 (Watson, 1999). Είναι όμως γνωστό ότι 

από όλα τα αιωρούμενα, τα PM-10 αποτελούν ουσιαστικά πιθανό κίνδυνο για τον άνθρωπο, αφού αυτά 

λόγω του μεγέθους τους είναι εισπνεύσιμα και μπορούν να διεισδύσουν και να παραμείνουν στους 

βρόγχους. Μάλιστα τα πιο επικίνδυνα είναι τα μικρότερα των 2,5 μm (PM-2,5) τα οποία είναι 

αναπνεύσιμα και μπορούν να διεισδύσουν στο κυτταρικό τοίχωμα των πνευμόνων (Graedel, 1988).  

Όσον αφορά στην ποσοτική κατανομή σε σχέση με τις άλλες πηγές ρύπανσης, όπως φαίνεται στο 

σχήμα 6 παράγραφος 9.10-1, τα PM-10 από τις εργασίες κατασκευής, αποτελούν μόνο το 13,4 % του 

συνόλου των παρατηρούμενων στις ΗΠΑ PM-10, ενώ συγκρίσιμο είναι το ποσοστό από τις καλλιέργειες 

(14,7%) και άλλες πηγές.  
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Σχήμα 2. Κατανομή PM-10 ανά πηγή προέλευσης 

Τέλος, σύμφωνα με τις ίδιες ως άνω πηγές, τα TSP δεν μεταφέρονται εύκολα. Μάλιστα εκτιμάται ότι το 

75% περίπου των PM-10 (και σχεδόν το σύνολο των μεγαλύτερων σωματιδίων) παραμένει 1 έως 2 

μέτρα πάνω από το έδαφος και αιωρείται για διάστημα μερικών λεπτών, καθιζάνοντας σε απόσταση 

μερικών δεκάδων μέτρων μετά τη θέση αρχικής τους αιώρησης. Συμπερασματικά λοιπόν, από τις 

αναμενόμενες εκπομπές, εκείνες οι οποίες ενδιαφέρουν περισσότερο είναι οι εκπομπές PM-10, που 

παραμένουν για μεγάλο χρόνο αιωρούμενες και συνεπώς μπορούν να μεταφερθούν με τον αέρα σε 

αποστάσεις που μπορούν να επηρεάσουν τους οικισμούς. Εξαιτίας της φύσης των εργασιών, πέτρες 

και βράχια ως επί τω πλείστον η εκπεμπόμενη σκόνη θα είναι ελάχιστη. 

Η ρύπανση με εκπομπές αέριων ρύπων (καυσαερίων) των κινητήρων των μεταφορικών και των 

μηχανικών μέσων και της παραγωγής σκόνης, θα υπάρξει αλλά δεν αναμένεται να είναι αξιόλογη, 

κυρίως λόγω των μικρών ποσοτήτων εκπομπών, που θα προέρχονται από περιορισμένο αριθμό 

μηχανικών μέσων σε σχέση με την έκταση της περιοχής του έργου 

 

6.4.8. Εκτιμώμενες εκπομπές θορύβου και δονήσεων 

Ο θόρυβος που παράγεται κατά τη φάση της κατασκευής του έργου προέρχεται 

κυρίως από: 

 τη λειτουργία των μηχανημάτων του εργοταξίου. 

 την κίνηση των οχημάτων μεταφοράς του εξοπλισμού από και προς το εργοτάξιο. 

 την οδική κίνηση από την μετακίνηση του προσωπικού του εργοταξίου. 

 

Σημαντικότερες από τις παραπάνω πηγές θορύβου είναι συνήθως τα μηχανήματα και οχήματα των 

εργοταξίων και οι εκτελούμενες εργασίες εκχερσώσεων, εκβραχισμών, επιχώσεων και θεμελίωσης. Η 

επιπλέον ηχορύπανση από την κίνηση βαρέων οχημάτων στο οδικό δίκτυο της περιοχής είναι στις 

περισσότερες περιπτώσεις από μέτρια μέχρι ασθενής, ενώ η επιβάρυνση λόγω των οχημάτων των 

εργαζομένων είναι σχεδόν πάντα αμελητέα.  

Δεδομένου ότι η θέση του έργου είναι παραπλεύρως του οικισμού, τουλάχιστον χωροταξικά της 

υδροληψίας, η πηγή θορύβου επηρεάζει κυρίως τον άμεσο χώρο κατασκευής του έργου και θα 

εξασθενεί σημαντικά με την απομάκρυνση από αυτόν (μείωση περίπου 6dB για κάθε διπλασιασμό της 

απόστασης), η ένταση της γενικότερης επίπτωσης στο ακουστικό περιβάλλον εκτιμάται μέτρια έως 

χαμηλή. 
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Οι βασικές αρχές μεθοδολογίας πρόβλεψης στάθμης θορύβου από την κατασκευή του υπό μελέτη 

έργου, στηρίζονται στη γνωστή Αγγλική προδιαγραφή BS5228, Μέρος 1: 1984 και της μετέπειτα 

αναθεωρήσεις αυτής "Έλεγχος θορύβου κατά την κατασκευή και σε υπαίθριες θέσεις" (British Standards 

Institution). Όσον αφορά στη συγκεκριμένη μελέτη, η παρούσα φάση δεν επιτρέπει τη διαμόρφωση ενός 

ακριβούς μητρώου δεδομένων της λειτουργίας των εργοταξίων κατασκευής (για παράδειγμα τύποι 

μηχανημάτων, χρόνος πραγματικής λειτουργίας τoυς, χρονοδιαγράμματα κατασκευής των έργων, 

ηχητικές στάθμες ενεργ. ισχύος). Αυτά θα καθορισθούν με την τελική επιλογή του αναδόχου και 

σύμφωνα βέβαια και με τις πιθανές εναλλακτικές προτάσεις κατασκευής που ενδεχομένως θα 

εξετασθούν στα πλαίσια της καλύτερης εκμετάλλευσης του έργου. Από τη διεθνή εμπειρία και 

βιβλιογρταφία για τέτοιου είδους έργα, έχει επιλεγεί για τις ανάγκες της παρούσας αξιολόγησης από την 

ομάδα μελέτης, μια τυπική σύνθεση εργοταξίου. Έτσι, διερευνήθηκε ο υπολογισμός στάθμης LAeq(T), 

συνδυασμένης συνολικής λειτουργίας Τ=10h σε ένα υποθετικό δέκτη ευρισκόμενο σε απόσταση 150m 

από τα όρια ενός εργοταξίου κατασκευής, δηλαδή σε ελάχιστη απόσταση από τα νοητά όρια της 

περιοχής όπου εστιάζονται οι κύριες εργοταξιακές δραστηριότητες.  

Οι στάθμες θορύβου που ελήφθησαν για κάθε μηχάνημα προέρχονται από την εξής βιβλιογραφία: 

DEFRA UK, 2005. Ελήφθησαν διαφορετικοί χρόνοι πραγματικής λειτουργίας tc για τα μηχανήματα, στο 

σύνολο της λειτουργίας του εργοταξίου που θεωρήθηκε 10 ώρες.  

Μάλιστα για να γίνει ακόμη πιο συντηρητική η εκτίμηση θεωρήθηκε πως τα μηχανήματα που κινούνται 

και δεν είναι μονίμως εντός των ορίων του εργοταξίου, θα διέρχονται από κοντινότερες αποστάσεις από 

τον υποθετικό αποδέκτη, ακόμη και στα 50m.  

Μια ακόμη παραδοχή προς την μεριά ασφαλείας είναι και το γεγονός πως δεν λήφθηκαν υπόψη τα 

φυσικά εμπόδια μεταξύ πηγής και αποδέκτη, αλλά ούτε και η διαφορά υψομέτρου που σαφώς μειώνει 

περεταίρω την στάθμη θορύβου που φτάνει τελικά στον αποδέκτη. 
Πίνακας 16. Υπολογισμός ισοδύναμης στάθμης θορύβου σε αποδέκτη από το εργοτάξιο 

α/α Περιγραφή 

μηχανήματος 

Διανυόμε

νο μήκος 

(m) 

Αριθμός 

διελεύσεων 

σε 1h 

Ταχύτητα 

κίνησης  

(km/h) 

Ελάχιστη 

απόσταση 

από 

αποδέκτη 

(m) 

Διάρκεια 

λειτουργίας 

μηχανήματος 

(h) 

Ποσοστό 

χρόνου 

λειτουργίας 

(%) επί 10h 

LAeq 

στον 

αποδέκ

τη 

(dBA) 

1 Βαρύ φορτηγό - 4 35 50 8 80 46,1 

2 Λαστιχοφόρος 

εκσκαφέας 

60 - - 160 4 40 38 

3 Προωθητήρας 120 - - 170 6 48 53,3 

Συνδυασμένη στάθμη LAeq (10h) 13.74 

 

Ειδικότερα, το Π.Δ. 1180/81 (άρθρο 2, παράγραφος 5) καθορίζει το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο 

θορύβου, πού προέρχεται από μηχανολογικές εγκαταστάσεις, εξαρτώμενες από το χαρακτήρα της 

περιοχής, όπως παρουσιάζεται και στον επόμενο πίνακα, μετρούμενο επί του ορίου του ακινήτου στο 

οποίο βρίσκεται η εγκατάσταση. 
Πίνακας 17. Ανώτατα επιτρεπόμενα όρια θορύβου ανά περιοχή 

Χαρακτηρισμός περιοχής Ανώτατο όριο 

θορύβου dB (A) 

Νομοθετημένες Βιομηχανικές περιοχές 70 

Περιοχές που το επικρατέστερο στοιχείο είναι το βιομηχανικό 65 

Περιοχές που επικρατεί εξίσου το βιομηχανικό & αστικό στοιχείο 55 

Περιοχές που επικρατεί το αστικό στοιχείο 50 

 

Οι οριακές τιμές στάθμης θορύβου των εκσκαφέων, φορτωτών, των προωθητών γαιών και άλλων 

χωματουργικών μηχανημάτων, όπως αυτές καθορίζονται στην Υ.Α. 765/ΦΕΚ 81/21-2-1991[i] και για 

συνθήκες λειτουργίας σε στάση, είναι σύμφωνα με τον πίνακα: 
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Πίνακας 18. Οριακές τιμές στάθμης θορύβου μηχανημάτων 

Καθαρή εγκατεστημένη ισχύς (Kw) Επιτρεπόμενη Στάθμη Ακουστικής Ισχύος dB (A) 

<70 106 

>70 και <160 

>160 και <350 

108 

Για εκσκαφείς – φορτωτές 112 

Για άλλα χωματουργικά μηχανήματα 113 

>350 118 

Η μείωση του θορύβου εκτός των ορίων του εργοταξίου εξαρτάται, εκτός των άλλων και από τις 

ατμοσφαιρικές συνθήκες και ελαττώνεται με την αύξηση της υγρασίας, ενώ παρουσιάζει εξάρτηση τύπου 

Gaussian από τη θερμοκρασία (μέγιστη σε  κάποια τιμή θερμοκρασίας και μικρότερη για μικρότερες ή 

μεγαλύτερες τιμές). 

Εξάλλου, η απόσβεση με την απόσταση των υψηλών συχνοτήτων είναι μεγαλύτερη από αυτή των 

χαμηλών. 

Για παράδειγμα, για ήχους με κεντρική συχνότητα στα 2000 kHz και υγρασία 10%, η εκτιμώμενη μείωση 

λόγω ατμοσφαιρικής απορρόφησης είναι 50 dB(A)/km στους 18οC και 35dB(A)/km στους 30οC.[h] Αν 

δε, ληφθούν υπόψη οι ατμοσφαιρικές συνθήκες, ο θόρυβος από μία σημειακή πηγή μειώνεται κατά 

6dB(A) με διπλασιασμό της απόστασης από την πηγή και κατά 20dB(A) με δεκαπλασιασμό της 

απόστασης από την πηγή. Επιπλέον της ατμοσφαιρικής απορρόφησης, υπάρχει μείωση του θορύβου 

και λόγω φυσικών ή τεχνικών εμποδίων (δέντρα, έδαφος, κατασκευές, τοίχοι, ηχοποπετάσματα), η 

οποία εξαρτάται από τη θέση και το είδος του εμποδίου. 

 Τέλος, θα τηρηθεί η ισχύουσα νομοθεσία που αφορά στην επιτρεπόμενη στάθμη θορύβου των 

διαφόρων μηχανημάτων και οχημάτων εργοταξίου καθώς και οι κανόνες της ορθής εργοταξιακής 

πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης προχείρων ηχοπετασμάτων, όπου αυτό απαιτηθεί. 

Όσον αφορά στο θόρυβο από την οδική κυκλοφορία, ισχύει η Υπουργική Απόφαση 17252/ΦΕΚ 

395/Β/13.6.92 που θεσπίζει για τον δείκτη L10 18ώρου το όριο των 70 dB(A). 

 

6.4.9. Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας  

Κατά τη φάση της κατασκευής του έργου δεν προκύπτουν κανενός είδους εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής 

ακτινοβολίας. 

 

6.5. Φάση λειτουργίας του έργου 

6.5.1. Αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας και της διαχείρισης του έργου ή της 

δραστηριότητας συνολικά ή κατά τμήματα, εφ’ όσον παρατηρούνται διαφοροποιήσεις 

Η υδρολογική μελέτη για το έργο, όπως συντάχθηκε και υποβλήθηκε στην ΡΑΕ, προκειμένου την 

έκδοση της άδειας παραγωγής, επισυνάπτεται αυτούσια στο τέλος της παρούσας. 

 

6.5.2. Εισροές υλικών, ενέργειας και νερού κατά τη λειτουργία του έργου, με εκτίμηση 

ποσοτήτων αιχμής και ετήσιας περιόδου 

Για τη λειτουργία του, το Έργο θα αξιοποιεί την υδροηλεκτρική ενέργεια, η οποία είναι μία ανεξάντλητη 

ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. 

Η λειτουργία του Έργου δεν απαιτεί τη χρήση πρώτων ή βοηθητικών υλών ή/και υλικών. 

Από την υδρολογική μελέτη, προκύπτει ότι η μέση ποσότητα νερού που θα χρησιμοποιείται αντιστοιχεί 

σε 0,514m3/sec.  

Ο συνολικός όγκος χρησιμοποιούμενος όγκος του νερού ανά έτος, Vσυνολ = 11.273.266 m3 

Η ετήσια παραγόμενη  ενέργεια υπολογίστηκε σε 2.247.484 kWh. 

Λόγω της φύσης του έργου, δεν απαιτούνται ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια, παρά μόνο σε κάλυψη των 

αναγκών του εργοστασίου παραγωγής για την λειτουργία των λαμπτήρων της μονάδας και των πινάκων 

που υπάρχουν εγκατεστημένα στο χώρο του εργοστασίου.  Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 

εκτιμάται σε 10.000 kWh/έτος.  

 

6.5.3. Εκτιμώμενες εκροές υγρών αποβλήτων – Τρόποι διαχείρισης & διάθεσης 

Η διαχείριση των αποβλήτων που θα δημιουργούνται κατά τη φάση λειτουργίας θα πραγματοποιείται 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α706-
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08-2001) και το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α702-03-2004) σε συνεργασία με πιστοποιημένο φορέα 

διαχείρισης του συγκεκριμένου τύπου αποβλήτων. Είναι προφανές ότι το Έργο, κατά τη λειτουργία του, 

ουσιαστικά δεν θα δημιουργήσει υγρά απόβλητα, παρά μόνο ελάχιστες εξαιρέσεις που αφορούν 

απόβλητα από τη συντήρηση του εξοπλισμού και συγκεκριμένα τα υδραυλικά έλαια όλων των μηχανών.  

Στο πίνακα που ακολουθεί, αποτυπώνονται τα αναμενόμενα υγρά απόβλητα κατά τη λειτουργία του 

έργου, καθώς και οι αντίστοιχοι κωδικοί ΕΚΑ και ο τρόπος διάθεσης αυτών: 

 

Υγρά απόβλητα κατά 

τη φάση λειτουργίας 

Ετήσιες Ποσότητες Κωδικός ΕΚΑ Διαχείριση 

Λύματα προσωπικού 17m3 - WC εντός κτιρίου/ 

Διάθεση σε στεγανή 

δεξαμενή 

 

 

Βιοδιασπόμενα 

υδραυλικά έλαια 

 

 

0,1m3 

13 01 12* 

13 01 10* 

13 01 11* 

13 02 06* 

13 02 07* 

Συλλογή σε ειδικά 

δοχεία – Διάθεση μέσω 

εγκεκριμένων 

συλλεκτών 

Πίνακας 19. Υγρά απόβλητα φάσης λειτουργίας 

Για την ασφαλή διαχείριση των αποβλήτων, κάθε κάτοχος υποχρεούται να παραδίδει τα απόβλητα σε 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) για τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, 

επεξεργασία, αξιοποίηση ή διάθεσή τους, στο οποίο έχει χορηγηθεί σχετική άδεια ή να παραδίδονται 

κατ’ εξουσιοδότησή του, σε εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων αυτών 

κατά τους όρους που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις.  

Η παράδοση και η νόμιμη κατοχή των επικινδύνων αποβλήτων αποδεικνύεται από το Έντυπο 

Αναγνώρισης, το οποίο συνοδεύει υποχρεωτικά τα επικίνδυνα απόβλητα. Με την μεταβίβαση του 

εντύπου αναγνώρισης παύει η ευθύνη του προηγουμένου κατόχου και υπεύθυνος καθίσταται ο νέος 

κάτοχος. Ο τελικός κάτοχος (φορέας διαχείρισης ή σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης) φροντίζει για τις 

διάφορες διαδικασίες ορθής διαχείρισης των αποβλήτων που περιλαμβάνουν αναγέννηση, 

επαναδιύλιση, ανακύκλωση, απορρύπανση, ταφή, καύση κλπ.  

Για την προσωρινή αποθήκευση των επικίνδυνων αποβλήτων στις εγκαταστάσεις του κατόχου μέχρι τη 

συλλογή τους πρέπει να χρησιμοποιούνται είτε συσκευασίες προδιαγραφών UN (για στερεά απόβλητα), 

είτε δεξαμενές που περικλείονται από σύστημα συλλογής τυχόν διαρροών (για υγρά απόβλητα). Τα 

δοχεία συλλογής πρέπει να είναι σε χώρο με την κατάλληλη σήμανση και επαρκή αερισμό και φωτισμό. 

Επίσης να βρίσκονται σε τέτοιο σημείο και με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επηρεάζουν τις λοιπές 

δραστηριότητες της εγκατάστασης. Στη συνέχεια παρατίθενται οι μέθοδοι διαχείρισης των κυριότερων 

κατηγοριών υλικών αποβλήτων που αναμένεται να παραχθούν κατά τη λειτουργία του έργου: 

Συλλογή απόβλητων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ): Ο κάτοχος ΑΛΕ πρέπει να συνάψει σύμβαση με το 

εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΛΕ, την Ελληνική Τεχνολογία Περιβάλλοντος Α.Ε. Η 

ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ ΑΕ είναι εγκεκριμένο Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Απόβλητων 

Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ).Η πρωτογενής συλλογή των ΑΛΕ από την εγκατάσταση του κατόχου πρέπει 

να γίνεται από συλλέκτη με πανελλήνια άδεια συλλογής και μεταφοράς ΑΛΕ ο οποίος συνεργάζεται με 

την ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. και ο οποίος υποχρεούται να εκδίδει «Έντυπο αναγνώρισης - Βεβαίωση Παραλαβής 

ΑΛΕ». Ο κάτοχος των ΑΛΕ (δηλαδή ο ιδιοκτήτης του Α/Π) υποχρεούται στη τήρηση βιβλίου 

Παρακολούθησης Επικίνδυνων Υλικών.  

 

6.5.4. Εκτιμώμενες εκροές στερεών αποβλήτων – Τρόποι διαχείρισης & διάθεσης 

Τα κυριότερα στερεά απόβλητα και απορρίμματα που θα παράγονται κατά τη λειτουργία του 

προτεινόμενου σταθμού είναι απορρίμματα αστικού τύπου (μη επικίνδυνα). Τα παραγόμενα μη 

επικίνδυνα αστικού τύπου στερεά απόβλητα, όπως είναι τα απόβλητα συσκευασίας και απορρίμματα 

προσωπικού (< 1,5 kg/day), θα αποθηκεύονται σε κάδους απορριμμάτων και θα μεταφέρονται από το 

φορέα διαχείρισης στο Χ.Υ.Τ.Α. της περιοχής. 

Ενδέχεται λόγω των διαδικασιών συντήρησης του Η/Μ εξοπλισμού του προτεινόμενου σταθμού να 

προκύψουν και άλλα στερεά απόβλητα (άχρηστα σίδερα,  συσσωρευτές, διάφορα υλικά κ.λπ.). Τα 

διάφορα αυτά απόβλητα θα συλλέγονται σε ειδικούς χώρους σε κατάλληλους περιέκτες και θα 
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παραλαμβάνονται άμεσα (εντός δύο ημερών) από αδειοδοτημένες εταιρείες για ανακύκλωση στα 

αδειοδοτημένα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης του ΥΠΕΚΑ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Τέλος, οποιαδήποτε τυχόν διαρροή υγρού υλικού θα περιορίζεται στο χώρο που συμβαίνει και θα 

συλλέγεται με απορροφητικά / προσροφητικά υλικά (π.χ. άμμος, ροκανίδια ή ειδικού γεωϋφάσματος) 

για να υποστεί διαχείριση ως απόβλητο. Τα χρησιμοποιούμενα ρυπασμένα προσροφητικά-

απορροφητικά υλικά θα συλλέγονται σε ειδικούς κάδους και η διαχείρισή τους θα γίνεται σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία.  

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται το είδος των παραγόμενων αποβλήτων κατά τη λειτουργία του 

σταθμού, οι κωδικοί τους σύμφωνα με την κωδικοποίηση του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων 

(Ε.Κ.Α.), καθώς και ο τρόπος διαχείρισής τους. 

 

ΚΩΔ. 
EKA  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΑ  
ΕΙΔΟΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΟ
Υ 

ΣΤΑΔΙΟ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΤΡΟΠΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ 
ΧΩΡΟΣ 
ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΕΣ 
tn/yr 

150202* 

Απορροφητικά υλικά, υλικά 
φίλτρων (περιλαμβανομένων 
των φίλτρων ελαίου που δεν 
προδιαγράφονται άλλως), 
υφάσματα σκουπίσματος, 
προστατευτικός ρουχισμός 
που έχουν μολυνθεί από 
επικίνδυνες ουσίες 

Φίλτρα 
ελαίων 

Παραγωγική 
διαδικασία 

Συλλογή σε 
ειδικά 
στεγανά 
δοχεία εντός 
του 
σταθμού 

Συλλογή και 
επεξεργασία 
από 
αδειοδοτημένο 
Σύστημα 
Εναλλακτικής 
Διαχείρισης 

<1 

160216 

Συστατικά στοιχεία που 
έχουν αφαιρεθεί από 
απορριπτόμενο εξοπλισμό 
άλλα από αυτά που 
αναφέρονται στο σημείο 
160215 

Σκράπ 
(σίδερα) 

Συντήρηση 
Η/Μ 
εξοπλισμού 

Συλλογή σε 
χώρους 
εντός 
του 
σταθμού 

Ανακύκλωση 
από 
εξουσιοδοτημέ 
νο εργολάβο 

< 1 

160103  
Ελαστικά στο τέλος του 
κύκλου ζωής τους 

Ελαστικά 
τροχοφόρων 
μηχανημάτων 
(π.χ. κλαρκ) 

Συντήρηση 
Η/Μ 
εξοπλισμού 

Συλλογή σε 
χώρους 
εντός του 
σταθμού 

Συλλογή και 
Ανακύκλωση 
ελαστικών 
από 
αδειοδοτημένο 
Σύστημα 
Εναλλακτικής 
Διαχείρισης 

< 1 

200101 
200102 
200138 
200139 
200140 

Χαρτιά & χαρτόνια 
Γυαλιά 
Ξύλο εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο σημείο 
200137 
πλαστικά 
μέταλλα 

Απόβλητα 
από 
συσκευασί
ες 

Απασχολούμε
νο 
προσωπικό, 
επισκέπτες 

Συλλογή σε 
κάδους εντός 
του χώρου 
του σταθμού 
Ανακύκλωση 
αποβλήτων 
Συσκευασίας 

Συλλογή και 
ανακύκλωση 
αποβλήτων 
συσκευασίας 
από 
αδειοδοτημένο 
Σύστημα 
Εναλλακτικής 
Διαχείρισης 

<1 

200201  
Βιοαποικοδομήσιμα 
απόβλητα 

Αστικά 
απορρίμματα 
και απόβλητα 
συσκευασίας 

Απασχολού
μενο 
προσωπικό 
επισκέπτες 

Συλλογή σε 
κάδους 
εντός 
του χώρου 
του 
σταθμού 

Υγειονομική 
ταφή αστικών 
απορριμμάτω
ν 
μη 
επικίνδυνων 
στο Χ.Υ.Τ.Α. 

< 1 

Πίνακας 20. Κατάλογος παραγόμενων στερεών αποβλήτων κατά την λειτουργία του σταθμού 

 

6.5.5. Εκτιμώμενες εκπομπές αερίων ρύπων 

Η εκμετάλλευση του υδάτινου δυναμικού δεν περιλαμβάνει καμιάς μορφής χημική, φυσική ή βιολογική 

διεργασία, από την οποία να προκύπτουν και να εκλύονται στο περιβάλλον ως τελικά ή ενδιάμεσα 

προϊόντα, οποιουδήποτε είδους αέριες ρυπογόνες ουσίες.  

Αντιθέτως, το υπό μελέτη έργο αναμένεται να έχει θετική επίδραση στη γενική κατάσταση του 

ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, καθώς με τη λειτουργία του θα συμβάλλει στην αύξηση της 

ηλεκτροπαραγωγής μέσω ανανεώσιμων, φιλικών προς το περιβάλλον, πηγών ενέργειας.  

Όπως φαίνεται και στα ανωτέρω στοιχεία παραγωγής, σε μια μέση χρονιά, το υπό μελέτη έργο παράγει 

9,925GWh σε ετήσια βάση. Αν αυτή η ενέργεια παραγόταν με τη χρήση ορυκτών καυσίμων (αφορά 
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ενεργειακό μίγμα ηλεκτροπαραγωγής στην ηπειρωτική χώρα), τότε θα εκλύονταν οι ποσότητες 

ατμοσφαιρικών ρύπων που υπολογίζονται ακολούθως (O Ρόλος του Άνθρακα στη Στρατηγική 

Παραγωγής της ΔΕΗ , Ιανουάριος 2008): 

ΡΥΠΟΙ  CO2  SO2  NOx Αιωρούμενα 
σωματίδια  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
ΕΚΠΟΜΠΗΣ  

12·102tn/ GWh 88 tn/ GWh 17 tn/ GWh 0,7 tn/ GWh 

ΕΤΗΣΙΕΣ 
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  

119·102tn 873 tn 169 tn 6,95 tn 

Οι σημαντικές αυτές ποσότητες αέριων ρύπων δεν εκλύονται τα χρόνια λειτουργίας του ΜΥΗΕ, συνεπώς 

αποδεικνύεται περίτρανα η περιβαλλοντική ταυτότητα του έργου. 

 

6.5.6. Εκτιμώμενες εκπομπές θορύβου και δονήσεων 

Κατά τη φάση λειτουργίας του εξεταζόμενου έργου ΑΠΕ, ο θόρυβος στην εγκατάσταση προέρχεται 

βασικά από τα τμήματα του ηλεκτρομηχανολογικού (Η/Μ) εξοπλισμού του. Τα αναμενόμενα επίπεδα 

θορύβου στον κύριο χώρο παραγωγής, εκτιμάται σύμφωνα με τη μέχρι τώρα εμπειρία ότι θα είναι 45 – 

50 dB(A), ενώ στα όρια του γηπέδου δε θα υπερβαίνουν τα 55 dB(A). Για σύγκριση αναφέρεται ότι το 

επίπεδο του ανεκτού θορύβου στα όρια του γηπέδου βιομηχανικών εγκαταστάσεων καθορίζεται από 

την ελληνική νομοθεσία σε ανώτατο επιτρεπτό όριο 55 dB(Α) σε περιοχές που επικρατεί εξίσου το 

βιομηχανικό και αστικό στοιχείο (Π.Δ. 1180/81, ΦΕΚ 293/Α/06-10-81), ενώ επιβάλλεται η χρήση 

ατομικών ακροπροστατευτικών μέσων όταν η έκθεση των εργαζομένων σε θόρυβο υπερβαίνει τα 

90dB(A) (ΠΔ 85/91). 

Το κτίριο παραγωγής που θα στεγάσει τον Η/Μ εξοπλισμό του σταθμού θα έχει την κατάλληλη 

ηχομόνωση, ενώ τα μέτρα ηχομόνωσης που λαμβάνονται (σωστή έδραση με μόνωση, εύρυθμη 

λειτουργία σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, άμεση αποκατάσταση των βλαβών, 

τοποθέτηση των μηχανημάτων σε κλειστούς και ειδικά ηχομονωμένους χώρους, περιμετρική παρουσία 

δένδρων, θα περιορίσουν σημαντικά τον εκπεμπόμενο θόρυβο, ο οποίος θα είναι εντός των 

προβλεπόμενων από τη νομοθεσία ορίων. 

Οι δευτερογενείς πηγές θορύβου από την κίνηση των οχημάτων μεταφοράς προσωπικού, ελέγχου, αλλά 

και των βοηθητικών, εκτιμώνται σε επίπεδα χαμηλότερα των 55 dB(Α). 

Δονήσεις δεν υπάρχουν, λόγω της επαρκέστατης έδρασης, όλων των μηχανημάτων παραγωγής του 

εργοστασίου. 

 

6.5.7. Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

Κατά την λειτουργία του έργου η μόνη πιθανή πηγή εκπομπής ακτινοβολιών είναι οι γραμμές 

διασύνδεσης των Α/Π με το δίκτυο της ΔΕΗ. Οι γραμμές μεταφοράς Μέσης τάσης εκπέμπουν 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία χαμηλών συχνοτήτων (50Hz). Οι ακτινοβολίες αυτές χαρακτηρίζονται ως 

μη-ιοντίζουσες, σε αντιδιαστολή με τις ιοντίζουσες όπως οι ακτίνες Χ και γ, οι οποίες είναι επικίνδυνες 

και την υγεία του ανθρώπου.  

Στην περίπτωση του υπό μελέτη έργου χρησιμοποιήθηκαν γραμμές μέσης τάσης. Το μεγαλύτερο τμήμα 

των γραμμών ΜΤ είναι εξολοκλήρου εναέριο. 

Οι παράγοντες που συνδράμουν στον καθορισμό του μεγέθους των επιπτώσεων από την ΗΜ 

ακτινοβολία των γραμμών μεταφοράς είναι πολλοί. Με δεδομένους όλους αυτούς τους παράγοντες, στο 

ακόλουθο Πίνακα δίνονται οι μέγιστες τιμές των ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων που είναι δυνατόν 

να εμφανιστούν ακριβώς κάτω από μια γραμμή, καθώς και οι τυπικές τιμές των πεδίων αυτών που 

προέκυψαν από μετρήσεις του Γραφείου Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών της ΕΕΑΕ ακριβώς κάτω και 

25m παραπλεύρως από κάθε γραμμή.  

Οι μέγιστες δυνατές τιμές προέκυψαν από θεωρητικές εκτιμήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις 

δυσμενέστερες συνθήκες ρευμάτων, διάταξης φάσεων και αποστάσεων. 
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Πίνακας 21. Τιμές  ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων σε ύψος 1,5 μέτρο από το έδαφος στο περιβάλλον εναέριων 
γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας 

 

Όσον αφορά την εκτίμηση της ΗΜ ακτινοβολίας από τον υποσταθμό του έργου, δεν αναμένεται αξιόλογη 

ένταση. Υποσταθμός ονομάζονται οι εγκαταστάσεις στις οποίες συρρέουν γραμμές διαφορετικών 

επιπέδων τάσεων προκειμένου να μεταφέρεται η ηλεκτρική ενέργεια από το ένα επίπεδο τάσεως στο 

άλλο.  

Έτσι υπάρχουν τα ΚΥΤ (Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης) στα οποία συνδέονται γραμμές υπερυψηλής και 

υψηλής τάσης, καθώς και υποσταθμός υψηλής τάσης, στους οποίους συνδέονται γραμμές υψηλής και 

μέσης τάσης.  

Στους χώρους εκτός των υποσταθμών υψηλής τάσης και των ΚΥΤ, τα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία 

δημιουργούνται αποκλειστικά από τις γραμμές που συνδέονται σε αυτούς και όχι από τον εξοπλισμό 

τους.  

Από μετρήσεις που έχει διεξάγει το Γραφείο Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών της ΕΕΑΕ προέκυψε ότι στις 

εξωτερικές πλευρές των υποσταθμών που δεν διέρχονται γραμμές, τα επίπεδα των ηλεκτρικών και 

μαγνητικών πεδίων είναι πρακτικά τα ίδια με αυτά που θα υπήρχαν και χωρίς την παρουσία του 

υποσταθμού (ακόμα και πολύ κοντά στην περίφραξή του).  

Στις άλλες πλευρές των υποσταθμών που διέρχονται γραμμές, υπάρχουν οι τυπικές τιμές των 

ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον των γραμμών αυτών. 

 

6.6. Παύση λειτουργίας – αποκατάσταση 

6.6.1. Εκτίμηση χρόνου ή συνθηκών παύσης λειτουργίας 

Η λειτουργία του σταθμού θα είναι για τουλάχιστον 20 χρόνια. Ο χρόνος ζωής των εγκαταστάσεων της 

μονάδας είναι τουλάχιστον 30 έτη και αναμένεται η εγκατάσταση με αναβάθμιση / ανανέωση 

μηχανολογικού εξοπλισμού να λειτουργήσει για τουλάχιστον 52 χρόνια.  

Οι συνθήκες παύσης λειτουργίας του έργου ταυτίζονται με την χρονική διάρκεια της σύμβασης πώλησης 

ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία με τα σημερινά δεδομένα ανέρχεται σε 20 έτη. 
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6.6.2. Καθαίρεση μόνιμων κατασκευών, απομάκρυνση εξοπλισμού και υλικών και τρόποι 

διάθεσής τους (διαδικασίες, χρονοδιάγραμμα) 

Μετά την παύση λειτουργίας του σταθμού, θα γίνει πλήρη αποκατάσταση του χώρου στην πρότερή του 

μορφή.  

Οι εργασίες αποξήλωσης και αποκατάστασης θα γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων 

υπηρεσιών και την ισχύουσα νομοθεσία. Η διαδικασία αποξήλωσης του ΜΥΗΕ και αποκατάστασης του 

χώρου περιλαμβάνει την απομάκρυνση των υπέργειων και υπόγειων εγκαταστάσεων, την αφαίρεση 

των υπόγειων εγκαταστάσεων, την αποκατάσταση του επιφανειακού εδάφους και της φυτοκάλυψης και 

ένα διετές πρόγραμμα παρακολούθησης.  

Οι υπέργειες κατασκευές περιλαμβάνουν τα έργα υδροληψίας, τους μετασχηματιστές, τις εναέριες 

γραμμές μεταφοράς, τον υποσταθμό (το τμήμα του που ανήκει στον κύριο του έργου), το κτίριο ελέγχου 

και τις πύλες πρόσβασης. Η διαδικασία της απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων περιλαμβάνει την 

αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση όλων των κατασκευαστικών στοιχείων και υλικών σε κατηγορίες 

ανάλογα με τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, ανάκτησης, ανακύκλωσης και διάθεσης. 

Προκείμενης της αυξημένης αποδοτικότητας και της ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων κατά τη 

μεταφορά, τα διάφορα στοιχεία/ υλικά είναι δυνατόν να αποθηκεύονται επιτόπου, σε προ-εγκεκριμένο 

χώρο, έως ότου ο συνολικός όγκος αυτών είναι έτοιμος για μεταφορά. Τα στοιχεία/υλικά θα 

μεταφέρονται σε κατάλληλες εγκαταστάσεις για την αποκατάσταση, ανάκτηση, την ανακύκλωση ή 

διάθεσή τους. Τα εξαρτήματα υψηλής αξίας θα αφαιρεθούν. Τα υπόλοιπα υλικά θα ελαχιστοποιηθούν 

σε διαστάσεις που να επιτρέπουν τη μεταφορά τους εκτός του χώρου του έργου και θα απορριφθούν 

κατάλληλα (ανακύκλωση, διάθεση σε προβλεπόμενους χώρους κ.α.). Πίνακες ελέγχου, ηλεκτρονικά 

εξαρτήματα και η εσωτερική καλωδίωση θα αφαιρεθούν. Εξαρτήματα που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν θα πωλούνται στην δευτερογενή αγορά ως ανταλλακτικά ή για επανεγκατάσταση 

αλλού. Η περιοχή θα καθαριστεί σχολαστικά και όλα τα υπολείμματα θα απομακρυνθούν. 

Αφαίρεση των θεμελίων των έργων υδροληψίας και καθαίρεση όλων των τσιμέντων, το επιφανειακό 

έδαφος/φυτική γη θα αφαιρεθεί στην περιοχή γύρω από τα θεμέλια και θα διατηρηθεί για μεταγενέστερη 

αποκατάσταση. Τα θεμέλια θα εκσκαφτούν σε βάθος επαρκές για να εξαλειφθούν όλα των αγκύρια, οι 

ντίζες, οι σωληνώσεις και τα καλώδια. Αφαίρεση όλου του αγωγού προσαγωγής του νερού, μετά των 

τσιμέντων αυτού. 

 

6.6.3. Αποκατάσταση εδάφους ή χώρου κατάληψης του έργου 

Μετά την απομάκρυνση όλων των υλικών θεμελίωσης, το δημιουργηθέν όρυγμα θα καλυφθεί από 

εδαφικό υλικό ποιότητας αντίστοιχης με αυτού της άμεσης γύρω περιοχής. Το εδαφικό υλικό θα 

συμπιεστεί σε πυκνότητα αντίστοιχη με της περιβάλλουσας περιοχής. Η περιοχή θα καθαριστεί 

σχολαστικά, όλα τα υπολείμματα θα απομακρυνθούν, και η φυτοκάλυψη θα αποκατασταθεί σύμφωνα 

με τις υποδείξεις της δασικής υπηρεσίας. 

Οι εναέριες γραμμές μεταφοράς και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (πυλώνες κλπ) θα αφαιρεθούν εκτός αν 

η διατήρησή τους εξυπηρετεί τον Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

Προφανώς εκτός από την πλήρωση των κενών και χαντακιών με φυτική γη, θα απαιτηθεί και η εκπόνηση 

ειδικής μελέτης αποκατάστασης του χώρου, που θα συντελέσει στην ανάταξη της περιοχής και της 

μετάβασης στην προ έργο κατάσταση. 

 

6.7. Έκτακτες συνθήκες και κίνδυνοι για το περιβάλλον 

Το υπό μελέτη ΜΥΗΕ, λόγω του χαρακτήρα του (αξιοποίηση υδροηλεκτρικής ενέργειας), δεν ενέχει 

κανένα κίνδυνο έκρηξης ή διαφυγής επικίνδυνων ουσιών. Η θέση του εξασφαλίζει απόλυτα από 

πλευράς ασφάλειας τον πληθυσμό που κατοικεί στην ευρύτερη περιοχή. 

Προβλέπεται επίσης η λήψη όλων εκείνων των απαραίτητων μέτρων που θα καθιστούν αδύνατη την 

προσέγγιση στα σημεία των εγκαταστάσεων που πιθανόν να εγκυμονούν κινδύνους (μετασχηματιστές, 

πεδία και αγωγούς μέσης και χαμηλής τάσης), καθώς και η κατάλληλη σήμανσή τους. Το προσωπικό 

του σταθμού θα χρησιμοποιεί μέσα ατομικής προστασίας (κράνη, ωτοασπίδες κ.λπ.) που θα παρέχονται 

από την εταιρεία. Η εγκατάσταση θα διαθέτει επίσης σύστημα πυρασφάλειας, οι τεχνικές προδιαγραφές 

του οποίου θα αποφασιστούν κατά την εκπόνηση της οριστικής μελέτης πυρασφάλειας η οποία θα 

εγκριθεί από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία. 
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Για την αντιμετώπιση τυχόν έκτακτων περιστατικών ο σταθμός θα διαθέτει αναλυτικό σχέδιο με τα 

στοιχεία των υπεύθυνων ανά ενέργεια, το οποίο θα είναι διαθέσιμο και προσβάσιμο από το προσωπικό. 

Στο χώρο θα υπάρχουν σε επάρκεια μέσα χημικής εξουδετέρωσης (πριονίδι ή άμμος με ασβέστη) των 

τυχόν διαρρεόντων ηλεκτρολυτών, υγρών. 

Τέλος, δεν υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή διαφυγή επικίνδυνων ουσιών (περιλαμβανομένων, εκτός των 

άλλων πετρελαίου, εντομοκτόνων, χημικών ουσιών ή ακτινοβολίας) καθώς η εγκατάσταση κατά τη 

διάρκεια λειτουργίας της δεν χρησιμοποιεί επικίνδυνες χημικές ουσίες ούτε εκπέμπει ακτινοβολία ώστε 

να υπάρξει κίνδυνος ανάπτυξης ανωμάλων καταστάσεων, ενώ δεν υπάρχει και συνέργεια με άλλες 

ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (π.χ. σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας, αναμεταδότες, ανεμογεννήτριες, 

κ.λπ.) 

 

6.8. Σε περίπτωση έργου που η κατασκευή του επηρεάζει την κοίτη (στενή ή ευρεία) 

υδατορέματος, παρατίθενται πρόταση οριοθέτησης του υδατορέματος με βάση τα στοιχεία του 

φακέλου οριοθέτησης, ενώ σε περίπτωση που το έργο περιλαμβάνει και διευθέτηση τμήματος, 

αυτή περιγράφεται στο παρόν κεφάλαιο. Εξαιρούνται έργα που διασχίζουν εγκάρσια το 

υδατόρεμα. 

 

Βάσει του 4258/2014 δεν απαιτείται οριοθέτηση για το εν λόγω έργο. Άρθρο 4, παρ. 1.3 και 1.5.   
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7. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
7.1. Παρουσίαση βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων που εξετάσθηκαν 

Βασικό κριτήριό για την επιλογή της θέσης του ΜΥΗΣ, είναι η εύρεση κατάλληλου υδατικού 

δυναμικού, σε συνάρτηση με τις υπάρχουσες υποδομές της ευρύτερης περιοχής, όπως ύπαρξη οδικού 

δικτύου, δυνατότητα διασύνδεσης με το δίκτυο κ.α. 

Στο ρέμα Κρυόβρυση δεν υπάρχουν μετρήσεις παροχής, συνεπώς από τη φάση σχεδιασμού του 

έργου, δεν ήταν δυνατός ο άμεσος υπολογισμός των παροχών. Για τον λόγο αυτό ήταν αναγκαία η 

εκμετάλλευση στοιχείων άλλου υδροµετρικού σταθμού, του οποίου η λεκάνη απορροής να 

προσομοιάζει με τη πιθανή θέση υλοποίησης του έργου. 

Στη προκειμένη περίπτωση, ο πλησιέστερος υδροµετρικός σταθμός της περιοχής βρίσκεται στον 

π. Αχελώο στη περιοχή Μεσοχώρας, εκεί όπου έχει κατασκευασθεί το ομώνυμο φράγμα της ΔΕΗ και 

όπου η ανάντη ελεγχόμενη λεκάνη απορροής έχει έκταση 640,49 km2 και µέσο υψόµετρο 1.399 m. 

Το ρ. Κρυόβρυση αποτελεί τµήµα της λεκάνης Μεσοχώρας και δέχεται παραπλήσια µέση ετήσια 

βροχόπτωση. Οι δύο λεκάνες έχουν περίπου ίσο μέσο υψόμετρο και γενικώς, παρουσιάζουν σημαντικές 

µορφοκλιµατικές ομοιότητες. Είναι επομένως εύλογη η εκτίμηση των παροχών του ρ. Κρυόβρυσης από 

τις αντίστοιχες του π. Αχελώου στη Μεσοχώρα. 

Ως εκ τούτου, η εύρεση εναλλακτικών λύσεων ως προς τη θέση υλοποίησης του έργου, 

περιορίστηκε στην αναζήτηση θέσεων εντός του ρ. Κρυόβρυσης. Πέρα των ανωτέρων, οι άλλοι 

παράμετροι που εξετάστηκαν για τη χωροθέτηση του έργου, είναι: 

 Η δυνατότητα ηλεκτρικής διασύνδεσης με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ 

 Η ελευθερία του ρέματος από άλλη άδεια 

 Η ικανοποίηση της νομοθεσίας για άλλα έργα στην ευρύτερη περιοχή 

 Ύπαρξη δρόμων πρόσβασης 

 Περιοχή Προστασίας φύσης ,δεσμεύσεις από Εθνική και λοιπή νομοθεσία 

 

7.2. Θέση υδροληψίας 

Ο προτεινόμενος χώρος για την εγκατάσταση της υδροληψίας παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήματα: 

 Υπάρχει κατάλληλη φυσική υποδομή του εδάφους, ώστε να είναι δυνατή η κατασκευή του 

στηθαίου της υδροληψίας χωρίς να κατακλυσθεί μεγάλη επιφάνεια της κοίτης. 

 Η παροχή νερού του ρέματος είναι ικανή για την βιώσιμη λειτουργία του ΜΥΗΣ. 

 Η βλάστηση στον προτεινόμενο χώρο εγκατάστασης της υδροληψίας είναι αραιή. 

Οι υπόλοιπες εναλλακτικές ως προς την χωροθέτηση της υδροληψίας εξετάζονται παρακάτω ως προς 

τα θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά τους: 

Σημεία κατάντη του επιλεγμένου: 

Μειονεκτήματα: 

 Δεν αυξάνεται η παροχή νερού του ρέματος που θα αξιοποιείται από τον ΜΥΗΣ διότι δεν 

υπάρχουν συμβάλλοντες κλάδοι με αξιόλογη παροχή. 

 Αυξάνεται η απόσταση από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο και κατά συνέπεια η δημιουργία νέας 

μόνιμης οδοποιίας που θα εξασφαλίζει την πρόσβαση στην υδροληψία. 

 Μειώνεται η υψομετρική διαφορά υδροληψίας – σταθμού παραγωγής με αποτέλεσμα τη μείωση 

της ενεργειακής αξιοποίησης των υδάτων και την απομείωση της βιωσιμότητας του έργου. 

 Αύξηση μήκους του αγωγού χωρίς την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης. 

 

Πλεονεκτήματα: Δεν υπάρχουν  

 

Σημεία ανάντη του επιλεγμένου: 

Μειονεκτήματα: 

 Δεν αυξάνεται η παροχή νερού του ρέματος που θα αξιοποιείται από τον ΜΥΗΣ διότι δεν 

υπάρχουν συμβάλλοντες κλάδοι με αξιόλογη παροχή. 

 Αυξάνεται η απόσταση από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο και κατά συνέπεια η δημιουργία νέας 

μόνιμης οδοποιίας που θα εξασφαλίζει την πρόσβαση στην υδροληψία. 



 65

 Ανάντη του επιλεγμένου χώρου επικρατεί έδαφος βραχώδες, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα 

δύσκολη την διάνοιξη δρόμου και την εκσκαφή ορύγματος για την επίχωση του αγωγού, καθώς 

θα απαιτηθούν σημαντικά έργα εκβραχισμών, ανατινάξεις κλπ. 

 

Πλεονεκτήματα: Αυξάνεται η υψομετρική διαφορά υδροληψίας – σταθμού παραγωγής. 

 

7.3. Επιλογή τεχνολογίας – κατασκευή - σχεδιασμός 

Εναλλακτικές λύσεις ως προς την τεχνολογία δεν εξετάστηκαν, καθώς η παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας μέσω υδατόπτωσης, επιτυγχάνεται αποκλειστικά με τη χρήση υδροστροβίλων. 

Ομοίως, δεν είναι δυνατόν να εξεταστεί εναλλακτική λύση ως προς τη παραγωγική διαδικασία και 

τη διαδικασία κατασκευής ενός ΜΥΗΕ, καθώς η λειτουργία ενός τέτοιου έργου συνίσταται στην 

αξιοποίηση της φυσικής πτώσης των επιφανειακών υδάτων, μέσω ενός συστήματος που διοχετεύει το 

νερό στο στρόβιλο. Συνεπώς οποιαδήποτε μεταβολή στην εν λόγω διαδικασία παραγωγής, ισοδυναμεί 

με διακοπή της διαδικασίας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ως εκ τούτου το σύνολο των απαραίτητων έργων για τη λειτουργία ενός ΜΥΗΕ είναι η υδροληψία, 

το έργο μεταφοράς του νερού και το κτίριο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνεπώς η διαδικασία 

κατασκευής περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο τη κατασκευή των προαναφερόμενων τεχνικών έργων. 

Εναλλακτική λύση ως προς το σχεδιασμό του έργου, δεν εξετάστηκε καθώς ο σχεδιασμός ΜΥΗΕ 

διέπεται από τους όρους και προϋποθέσεις που θέτει το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για 

τις ΑΠΕ. Εναλλακτικό σενάριο ως προς το σχεδιασμό θα μπορούσε να είναι αντί της κατασκευής 

εναέριας γραμμής ΜΤ, να γίνει κατασκευή υπόγειας γραμμής και αντί της κατασκευής υπόγειου αγωγού 

να γίνει κατασκευή ανοιχτού επιφανειακού καναλιού. 

 

7.4. Μέγεθος – οικονομία κλίμακας 

Εναλλακτική λύση ως προς το μέγεθος και τη κλίμακα του έργου, αποτελεί η κατασκευή ΜΥΗΕ, 

με ισχύ μεγαλύτερη ή μικρότερη, από τη προτεινόμενη στη παρούσα μελέτη. 

Το σενάριο αυτό αφορά τη μείωση του ύψους πτώσης του νερού, δηλαδή τη κατασκευή αγωγού 

μικρότερου μήκους από το προτεινόμενο ο οποίος θα μεταφέρει το νερό σε σημείο με μικρότερη 

υδατόπτωση από το υδραυλικό ύψος των 87m, και για τη δεδομένη παροχή με την υπάρχουσα 

τεχνολογία θα οδηγούσε στη κατασκευή έργου με ισχύ από 0,6έως 1,2MW. Ενώ το σενάριο της 

επιπλέον ισχύς αφορά την αύξηση του μήκους του αγωγού συνεπώς και της υδατόπτωσης του νερού. 

Είναι γεγονός ότι η λειτουργία υδροστροβίλων δεν επιφέρει καμία περιβαλλοντική επίπτωση, συνεπώς 

επιλέχθηκε ο κατάλληλος στρόβιλος, για τη παραγωγή ισχύος που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη τιμή 

υδατόπτωσης. 
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8. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
8.1. Περιοχή μελέτης 

Ο μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός ισχύος 0,75ΜW, επένδυση της «Πράσινη Ενέργεια ΕΠΕ», πρόκειται 

να εγκατασταθεί στο ρέμα Κρυόβρυση της ΤΚ Πύρρας Δήμου Πύλης. 

Το έργο τοποθετείται στο νομό Τρικάλων, και στις δυτικές παρυφές της Πίνδου. Το έργο πρόκειται να 

εκμεταλλευτεί την διαθέσιμη παροχή του ομώνυμου υδατορεύματος της περιοχής. Το ρ. Πύρρας 

εκβάλλει στο ρ. Καμιναΐτικο, κύριο παραπόταμο του άνω Αχελώου στην υπολεκάνη αυτού που ορίζεται 

ανάντη της θέσης του φράγματος Μεσοχώρας. 

Η Πύρρα είναι ορεινό χωριό του νομού Τρικάλων. Είναι χτισμένη σε υψόμετρο 1.000 μέτρων στις 

πλαγιές της νότιας Πίνδου και αποτελεί έναν από τους πιο ορεινούς οικισμούς του νομού Τρικάλων. 

Υπάγεται διοικητικά στον Δήμο Πύλης. 

Σύμφωνα με την παράδοση η Πύρρα πήρε το όνομα της από το βασιλιά Πύρρο, ο οποίος έγινε βασιλιάς 

της περιοχής και έκτισε την περιστοιχισμένη με κάστρο πολιτεία της Πύρρας στη θέση «Φονίσκα». Η 

παράδοση επαληθεύτηκε όταν κατά τη διάνοιξη του δρόμου της Πύρρας - Δέσης βρέθηκαν ακόντια της 

προχριστιανικής εποχής. Η παράδοση αναφέρει ακόμη ότι στην ίδια τοποθεσία (Φονίσκα) υπάρχει η 

«χρυσή περικεφαλαία» του βασιλιά Πύρρου. 

 

Καθορισμός ελάχιστης ακτίνας της περιοχής μελέτης. 

8.1.1. Για γραμμικά έργα ή δραστηριότητες της υποκατηγορίας Α1. 

8.1.2. Για σημειακά και εμβαδικά έργα υποκατηγορίας Α1 

Το έργο δεν κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α1. 

 

8.1.3. Για έργα υποκατηγορίας Α2 

Το υπό εξέταση έργο του ΜΥΗΕ κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α2. Ως περιοχή της παρούσας 

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του εξεταζόμενου έργου ορίζεται η περιοχή που υφίσταται σε 

άμεση σχέση με το έργο και σε απόσταση 1.000 μέτρων από αυτό. 

Επειδή το έργο αναπτύσσεται σε γραμμική διάταξη, η περιοχή αυτή θα οριοθετηθεί με την μορφή 

ορθογωνίου πλάτους 1000μ και μήκους, αυτή της όδευσης του αγωγού και των χώρων της υδροληψίας 

και του εργοστασίου.  

 

8.1.4. Αν το έργο ή η δραστηριότητα αναπτύσσεται εν όλω ή εν μέρει εντός περιοχής του 

δικτύου Natura 2000, τότε ως περιοχή μελέτης ορίζεται ολόκληρη η προστατευόμενη περιοχή 

μόνο όσον αφορά στα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος για τα οποία χαρακτηρίστηκε η 

περιοχή αυτή. 

 

Το έργο αναπτύσσεται εντός Περιοχής NATURA 2000. 

 

8.1.5 Εάν εκτός της περιοχής μελέτης που προκύπτει κατά τα παραπάνω, εντοπίζεται στα 

κατάντη του έργου υγροτοπική προστατευόμενη περιοχή, γίνεται αναφορά και αιτιολογείται αν 

αναμένονται επιπτώσεις. Στην περίπτωση καταφατικής απάντησης η εν λόγω περιοχή 

περιλαμβάνεται στην περιοχή μελέτης. 

Το έργο δεν αναπτύσσεται κοντά σε υγροτοπική προστατευόμενη Περιοχή.  

 

8.1.6 Για περιοχή του δικτύου Natura 2000 εκτός και πλησίον της περιοχής μελέτης του έργου 

Όπως προαναφέρθηκε, το υπό εξέταση έργο του σταθμού αναπτύσσεται εντός περιοχής του δικτύου 

Natura 2000.  

Εκτός της περιοχής GR1440002 του δικτύου NATURA 2000, στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν και 

άλλες ειδικές περιοχές προστασίας της φύσης, οι οποίες ολικώς ή μερικώς επικαλύπτονται με τις 

αντίστοιχες περιοχές του δικτύου NATURA 2000.  

Η περιοχή GR1440002, παρουσιάζει επικάλυψη στο ανατολικό τμήμα της με περιοχές που ανήκουν 

επίσης στο δίκτυο NATURA 2000. Οι περιοχές αυτές είναι οι εξής: 

• Η Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) με κωδικό GR1440005 και ονομασία «Αντιχάσια Όρη και 

Μετέωρα» και 
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• Η Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) με κωδικό GR1440006 και ονομασία «Κορυφές Όρου 

Κόζιακα». 

Εντός της Περιοχής Μελέτης λειτουργεί η Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή (Ε.Κ.Π) του Κόζιακα. Αρμόδια 

αρχή για τη λειτουργία της Ε.Κ.Π. Κόζιακα είναι το Δασαρχείο Τρικάλων, η οποία εκδίδει αποφάσεις για 

την ρύθμιση όλων των θεμάτων λειτουργίας της. 

Η περιοχή μελέτης παρουσιάζει επικάλυψη με τα όρια περιοχών χαρακτηρισμένων ως βιότοποι 

CORINE. Πιο συγκεκριμένα η Περιοχή Μελέτης επικαλύπτεται με τους εξής βιοτόπους CORINE: 

• Την περιοχή με την ονομασία «Αθαμανικά Όρη» και κωδικό A00010038, 

• Την περιοχή με την ονομασία «Όρος Αυγό» και κωδικό A00060013. 

• Την περιοχή με την ονομασία «Κερκέτιο όρος (Κόζιακας)» και κωδικό A00010041. 

Μετά την έκδοση του Νόμου 4519/2018(ΦΕΚ 25/Α/20-02-2018), η Περιοχή Μελέτης (ΕΖΔ 

GR1440002)υπάγεται στα όρια αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, 

Κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων, με έδρα τα Ιωάννινα. 

Λόγω της φύσης και του σχετικά μικρού μεγέθους του έργου, δεν αναμένονται επιπτώσεις στην 

προαναφερόμενη προστατευόμενη περιοχή από την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού. 

 

8.2. Κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά 

Ο κοντινότερος Μετεωρολογικός Σταθμός, ο οποίος λειτουργεί στην ευρύτερη περιοχή είναι ο σταθμός 

του Πανεπιστημιακού Δάσους Περτουλίου (υψ. 1.180 μ.), στοιχεία και μετρήσεις του οποίου πιστεύουμε 

ότι είναι κατάλληλα να μας βοηθήσουν να σχηματίσουμε γνώμη για τις επικρατούσες κλιματολογικές 

συνθήκες της υπό μελέτη περιοχής. 

Αναφέρουμε πιο κάτω τα στοιχεία της τελευταίας 10 ετίας του σταθμού. 

Βροχόπτωση  

Το μέσο ολικό ύψος υετού , παρουσιάζεται διαφοροποιημένο τόσο σε ετήσια βάση, όσο και σε μηναία 

με διακύμανση η οποία κυμαίνεται από 258-1601,30 mm.. 

Η ανάλυση του συνόλου των στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν, αποφέρει μία πλήρη εικόνα των 

επιμέρους χαρακτηριστικών της περιοχής και αποδίδει πλήρως την βροχομετρική πορεία αυτής κατά 

την διάρκεια της προηγούμενης 10ετίας. 
Πίνακας 22. Μέσου μηναίου ύψους Βροχής (mm) περιόδου 2003 – 2013 

Μήνας Μέσο Συνολικό Ύψος Βροχής (mm) 

Ι 86.55 

Φ 75.85 

Μ 68.95 

Α 79.10 

Μ 96.75 

Ι 35.55 

Ι 30.00 

Α 33.45 

Σ 64.20 

Ο 108.90 

Ν 124.50 

Δ 135.75 

Μέσο 78.30 

Άθροισμα 939.55 
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Θερμοκρασία αέρα  

Η μέση μηνιαία τιμή της θερμοκρασία για την περίοδο 2003-2013 κυμαίνεται από -0,40°C τον 

Φεβρουάριο έως 19,26°C τον Ιούλιο, με ετήσια μέση τιμή 9,10°C. Οι μέσες ετήσιες τιμές κυμαίνονται 

από 7,13°C έως 10,51°C αντιστοιχώντας σε εύρος 3,38°C.  

Στην συνέχεια, παρατίθενται βασικά επιμέρους χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης κλιματολογικής 

παραμέτρου, πίνακες στοιχείων και ανάλογα διαγράμματα, που ολοκληρώνουν την ανάλυση και 

αποδίδουν πλήρη εικόνα της θερμοκρασιακής υπόστασης του συγκεκριμένου οικοσυστήματος. 

 
Πίνακας 23. Μεταβλητών θερμοκρασίας περιόδου 2003 – 2013 

Μήνας 

Μέσες Τιμές Θερμοκρασίας Απόλυτες Τιμές  

 24-ωρου 
(°C) 

  
Μέγιστη  

(°C) 

  
Ελάχιστη   

(°C) 

Μέγιστη Θερμοκρασία  
(°C) 

Ελάχιστη 
Θερμοκρασία          

(°C) 

Ιανουάριος 0,66 4,21 -2,84 16,0 -18,5 

Φεβρουάριος 0,40 4,08 -3,60 19,0 -17,5 

Μάρτιος 2,80 7,46 -1,41 21,5 -12,5 

Απρίλιος 6,78 11,55 1,23 24,0 -12,5 

Μάιος 12,26 18,72 6,19 29,5 -1,0 

Ιούνιος 15,45 23,13 9,24 ` -0,5 

Ιούλιος 19,26 25,62 10,88 34,5 3,5 

Αύγουστος 18,67 25,04 10,80 35,0 5,5 

Σεπτέμβριος 14,02 19,73 7,35 30,0 0,5 

Οκτώβριος 10,00 15,20 4,46 27,0 -4,5 

Νοέμβριος 5,94 10,10 1,38 23,5 -11,0 

Δεκέμβριος 1,96 5,10 -1,37 15,0 -17,5 

Μέσο 9,10 14,16 3,52     

 

Σύμφωνα με έρευνες στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της περιοχής της Πίνδου, η αύξηση του 

υψομέτρου οδηγεί σε μείωση της θερμοκρασίας με ρυθμό κυμαινόμενο από 0,7-0,4°C/100m κατά τον 

χειμώνα και το καλοκαίρι αντίστοιχα (Σούλης 1994) . Στην συγκεκριμένη περιοχή , η υψομετρική θέση 

του σταθμού σε σχέση με το μέσο υψόμετρο του δάσους  δεν παρουσιάζει μεγάλη διαφορά, κάτι που 

μας οδηγεί στο συμπέρασμα, ότι δεν απαιτείται προσομοίωση των στοιχείων που χρησιμοποιούμε. 

ΓΡΑΦΗΜΑ ΜΕΣΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΥΨΟΥΣ ΒΡΟΧΗΣ
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ΓΡΑΦΗΜΑ ΜΕΣΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2003-2013 

 
 

Σχετική Υγρασία 

Η σχετική υγρασία, σε συνδυασμό με την θερμοκρασία, είναι δύο από τις σημαντικότερες παραμέτρους 

που επηρεάζουν την ανάπτυξη των φυτών και την φυσιο - δυναμική εξέλιξη ενός οικοσυστήματος. 

Η μέση ετήσια σχετική υγρασία για την περίοδο 2003-2013 είναι 70,72% με μέγιστη τιμή τον Δεκέμβριο 

82,06% και ελάχιστη τον Αύγουστο 61,2%. Η μέση μηνιαία διακύμανση, κινείται σε σχετικά χαμηλά 

επίπεδα με ελάχιστο κατά την θερινή περίοδο. 
Πίνακας 24. Μηνιαίας σχετικής υγρασίας (%)  περιόδου 2003 – 2013 

Μήνας Σχ.υγρασία 24ωρου 

Ι 81.18 

Φ 76.77 

Μ 71.6 

Α 71.74 

Μ 67.26 

Ι 61.5 

Ι 58.12 

Α 61.2 

Σ 68.34 

Ο 73 

Ν 75.89 

Δ 82.06 

Μέσο 70,72 
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Άνεμος 

Οι άνεμοι στην περιοχή πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις ( περίπου 20%) ασθενείς 15%( 1-3 

Beaufort) και από δυτικές διευθύνσεις μέτριοι 2,8% (3-5 Beaufort). Αρκετά μεγάλο είναι το ποσοστό των 

νηνεμιών που πιθανόν θα πρέπει να αποδοθεί στην θέση του σταθμού. 

Έτσι προεξάρχουσα διεύθυνση είναι  Βόρεια-Ανατολική, λόγω των συστημάτων που κυρίως 

επηρεάζουν την ευρύτερη περιοχή, ενώ ο ρόλος των τοπικών αναβατών και καταβατών ανέμων που 

εκτιμάται ότι αναπτύσσονται στην περιοχή  είναι αρκετά σημαντικός. 

 

 

 

ΡΟΔΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΜΟΥ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2003-2013 

                 N 

  NW NE         11.0% 

    

     9.0%   

        W   7.0%   

        E    

    5.0% 

                  

                                                                                                       3.0% 

     SW SE   1.0% 

    S 

  

Βιοκλιματική ανάλυση  

Για τον ακριβέστερο βιοκλιματικό χαρακτηρισμό της περιοχής χρησιμοποιήθηκε χάρτης κλιματικής 

ταξινόμησης της Ελλάδος ( Καρράς 1973) σύμφωνα με τον οποίο η περιοχή κατατάσσεται ως C2s2B2b3 

(Ημιϋγρή προς υγρή με μεγάλο υδατικό έλλειμμα κατά το θέρος, μεσόθερμη). Ωστόσο επειδή για τη 

βλάστηση της περιοχής δεν έχει σημασία μόνο ο βαθμός ξηρότητας του κλίματος αλλά και η διάρκεια 

της ξηρής περιόδου, το βροχοθερμικό διάγραμμα για την περιοχή παρέχει στοιχεία για την ξηρή 

περίοδο, την πορεία της ετήσιας θερμοκρασίας, το ετήσιο θερμομετρικό εύρος, τη μηνιαία και εποχιακή 

κατανομή της βροχής και το διαχωρισμό της υγρής και ξηρής περιόδου. Στο κλιματόγραμμα κατά 

Gaussen , η περιοχή μεταξύ των δύο καμπυλών αντιπροσωπεύει τη βιολογικά ξηρή περίοδο (ΒΞΠ) . 

ΓΡΑΦΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΣΧΕΤ.ΥΓΡΑΣΙΑΣ (%)
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Συμπερασματικά , τώρα το κλίμα της περιοχής χαρακτηρίζεται ως ηπειρωτικό, τυπικός χαρακτήρας 

κλιματολογικής  μορφής καθαρά ορεινής περιοχής. 

 

 
 

8.3. Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 

Η περιοχή μελέτης εντοπίζεται δυτικά του Κερκέτιου όρους (Κόζιακας) το οποίο εντοπίζεται στις 

ανατολικές απολήξεις της Νότιας Πίνδου, με διεύθυνση Β - Ν. Η μορφολογική της εικόνα είναι 

αποτέλεσμα της ισορροπίας που επέρχεται από τη δράση δύο αντιθέτως δρώντων παραγόντων. 

Αφενός μεν της αποσάθρωσης (μηχανικής και χημικής) και διάβρωσης των γεωλογικών σχηματισμών, 

αφετέρου δε της αντίστασης που εμφανίζουν τα επηρεαζόμενα πετρώματα απέναντι στη διάβρωση και 

στην κατείσδυση του επιφανειακού νερού προς το εσωτερικό τους. 

Η υπολεκάνη που ορίζεται στη μελετώμενη θέση (Εικόνα 8.1) ανήκει στην ευρύτερη λεκάνη Αράχθου 

και καταλαμβάνει μέρος της νότιας ομβροπλευράς του όρους Κόζιακα. Προς βορρά ορίζεται από την 

κορυφογραμμή του Κόζιακα που περιλαμβάνει την ψηλότερη κορφή του. 

Η λεκάνη είναι χαρακτηριστικά ορεινή και η κατακρήμνιση που δέχεται είναι πολύ μεγάλη, τόσο λόγω 

της θέσης της σε μία από τις βροχερότερες περιοχές της Ελλάδας, όσο και λόγω υψομέτρου. Μεγάλο 

μέρος του νερού αυτού αποθηκεύεται με τη μορφή χιονιού ή υπογείου νερού και, μέσω πηγαίων 

εμφανίσεων, συντηρεί τη ροή του ρέματος μόνιμη και κατά το καλοκαίρι. 

ΟΜΒΡΟΘΕΡΜΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΜΟΥ 
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Εικόνα 6 : Ψηφιακό μοντέλο εδάφους της ευρύτερης περιοχής 

 

Το τοπίο σαν όρος εστιάζεται πάνω στις οπτικές ιδιότητες ή χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος. Περιέχει 

δηλαδή όλα τα χαρακτηριστικά, ανθρωπογενή, φυσικά, βιολογικά τα οποία έχουν οπτική οντότητα. Η 

ποιότητα του τοπίου µπορούµε να ισχυριστούμε ότι εξάγεται από την άθροιση οικολογικών, 

πολιτισµικών και ψυχολογικών παραγόντων. 

Το τοπίο οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε σαν ένα φυσικό πόρο και επομένως σαν µία μεταβλητή που 

πρέπει να εξεταστεί σε αποφάσεις που σχετίζονται µε την διαχείριση της γης. Όταν κάποιος αξιοποιεί 

τοπία οφείλει να χρησιμοποιεί µία διεπιστηµονική προσέγγιση και να επικοινωνεί µε άλλους αξιολογητές. 

Το τοπίο µπορεί να ταξινοµηθεί ανάλογα µε την οπτική του αξία. Για την αξιολόγηση τόσο των οπτικών 

πόρων, όσο και την εκτίμηση των οπτικών επιπτώσεων εφαρμόζονται μέθοδοι και τεχνικές που έχουν 

ταξινοµηθεί, ανάλογα µε τον τρόπο που προσεγγίζουν το πρόβλημα και τα μέσα που χρησιμοποιούν: 

α) Περιγραφικές προσεγγίσεις 

β) Ποσοτικές προσεγγίσεις 

γ) Ψυχοµετρικές και κοινωνικές προσεγγίσεις 

Οι ποσοτικές προσεγγίσεις βασίζονται στη χρήση εργαλείων του Η/Υ, ενώ απαραίτητη είναι η ύπαρξη 

χαρτογραφικής πληροφορίας για τις κύριες φυσικές µεταβλητές της εξεταζόµενης περιοχής, τη 

βλάστηση, το έδαφος, τα υδρολογικά στοιχεία και τις χρήσεις γης. Σαν δεδοµένα µπορούν, επίσης, να 

χρησιµοποιηθούν και φωτογραφικές λήψεις. Οι συγκεκριµένες λήψεις µπορούν µετά από επεξεργασία, 

να εξάγουν την πιο πρόσφατα υπάρχουσα πληροφορία για τις χρήσεις γης και τη φυτοκάλυψη µιας 

περιοχής.  

Στις ποσοτικές προσεγγίσεις, η αξιολόγηση του τοπίου γίνεται µε βάση κάποια τυποποιηµένα κριτήρια 

ή παραδοχές που έχουν προκύψει από την εµπειρία των ειδικών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα των 

ποσοτικών προσεγγίσεων είναι το µοντέλο διαχείρισης τοπίου “LMS” (Landscape Management 

System), που αναπτύχθηκε από τη ∆ασική Υπηρεσία (Forest Service) των Η.Π.Α. Πρόκειται για ένα 

ολοκληρωµένο µοντέλο που εξετάζει το τοπίο από όλες τις κρίσιµες πλευρές της ανάλυσης: την 

ταξινόµηση, την αξιολόγηση και τη διαχείριση ενός τοπίου. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό µε την 

εύκολη και τυποποιηµένη διαδικασία του, εξηγεί και την ευρεία χρήση του µοντέλου σε εφαρµογές 

ανάλυσης τοπίου, ειδικότερα σήµερα µε την ανάπτυξη των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφορίας 

(G.I.S.). 

 Το µοντέλο “LMS” διακρίνεται σε τρία στάδια: 

ΜΥΗΕ 

ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ 
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- ταξινόµηση του τοπίου ανάλογα µε την οπτική του αξία 

- προσδιορισµός των επιπέδων ευαισθησίας του 

- µέτρα διαχείρισης του τοπίου 

Λόγω της θέσης του έργου, θα αναφερθούμε στο πρώτο στάδιο, αυτό της ταξινόμησης τοπίου. Για το 

πρώτο στάδιο δημιουργείται µια µήτρα αισθητικής τοπίου (Πίνακας 14), η οποία προσφέρει τα κριτήρια 

εκείνα, βάσει των οποίων η κάθε κύρια φυσική µεταβλητή ταξινοµείται σε τρεις κατηγορίες ως προς την 

οπτική αξία που προσφέρει: τη διακεκριμένη, την κοινή και την αδιάφορη. 
Πίνακας 25. Μήτρα αισθητικής τοπίου 

Φυσικές 

μεταβλητές 

Κατηγορία Α 

Διακεκριμένη (5) 

Κατηγορία Β 

Κοινή (3) 

Κατηγορία Γ 

Αδιάφορη (1) 

Φυσιογραφία Κλίσεις >60%, µε οξείες 

ράχες ή μεγάλα 

επικρατούντα στοιχεία 

Κλίσεις 30 – 60%, 

σχετικά ομαλές 

Κλίσεις 0 - 30%, µε πολύ 

μικρή ποικιλότητα, που δεν 

προκαλούν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον 

Γεωλογικοί 

σχηματισμοί 

Σχηματισμοί 

επικρατούντες του 

φυσιογραφικού 

τοπίου, ασυνήθεις, 

ιδιόμορφοι, εξέχοντες σε 

μέγεθος, σχήμα, χρώμα 

Σαφή διακρινόμενα 

χαρακτηριστικά, 

επικρατούντα αλλά 

όχι μοναδικά 

Χαρακτηριστικά 

χωρίς ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον 

Βλάστηση Υψηλή σύνθεση από 

βλαστητικές μορφές και 

σχηματισμούς 

Συνεχής βλάστηση 

Κάλυψη µε 

διακοπτόμενες μορφές. 

Συνήθης βαθμός 

ποικιλότητας 

Συνήθης βλάστηση χωρίς 

διάκριση ορόφων, µε κοινά 

Χαρακτηριστικά χωρίς 

διακριτική σύνθεση 

Ύδατα Απορροή µε 

χαρακτηριστικούς 

σχηματισμούς ροής, 

καταρράχτες, χείμαρροι, 

μεγάλοι όγκοι νερού, 

εμβαδόν μεγαλύτερο των 

200 στρεµµάτων 

Απορροή χωρίς μεγάλός 

όγκους νερού και 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

ροής. 

Χείμαρροι και ρεύματα 

περιοδικής ροής µε λίγη ή 

καθόλου οπτική επιρροή 

 

Έτσι π.χ. όπου οι κλίσεις είναι µεγαλύτερες από 60%, η µορφολογία του ανάγλυφου θεωρείται ότι ανήκει 

στη διακεκριµένη κατηγορία, αντίστοιχα κλίσεις µεταξύ 30 – 60% ανήκουν στην κοινή κατηγορία, ενώ 

κλίσεις µικρότερες του 30% ανήκουν στην αδιάφορη κατηγορία και προσφέρουν µικρή οπτική αξία. 

Συγκεκριμένα για την περίπτωση των κλίσεων, χρησιμοποιείται το λεγόµενο ψηφιακό µοντέλο εδάφους 

(Digital Elevation Model, DEM) που προέρχεται από τις ισοϋψείς καµπύλες µιας περιοχής. Με τη 

βοήθεια αυτού βελτιστοποιείται η εποπτεία και ανάγνωση του χώρου από τον χρήστη. 

Αξιολογώντας λοιπόν το τοπίο της ευρύτερης περιοχής εγκατάστασης του ΜΥΗΕ, αναφέρουμε τα εξής: 

 Η φυσιογραφία της περιοχής εμφανίζει 30-60% κλίσεις, οι οποίες είναι σχετικά ομαλές κατηγορία 

(3) / κοινή. 

• Οι γεωλογικοί σχηματισμοί εμφανίζουν σαφή και διακεκριμένα χαρακτηριστικά επικρατούντα αλλά όχι 

μοναδικά, κατηγορία (3) / κοινή. 

• Η βλάστηση είναι Υψηλή σύνθεση από βλαστητικές φόρμες και σχηματισμούς. 

Μεγάλη ποικιλότητα., κατηγορία (5) / διακεκριμένη. 

 
Πίνακας 26. Σημεία Ελέγχου – Επίπεδα σημαντικότητας 

Σημεία 

Ελέγχου 

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 

Οδικό δίκτυο Εθνικές οδοί - ∆ρόµοι προς 
εθνικά πάρκα, Αρχαιολογικές 
περιοχές, τουριστικά κέντρα 

Επαρχιακές οδοί Αγροτικές οδοί 
- Μονοπάτια 
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Περιοχές 
συρροής 

πληθυσμού 

Αναψυχής - Ιστορικού και 
Αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 
- Τουρισµού καθόλου το έτος 

Τοπικού και εποχιακού 
τουρισμού - 
∆ευτερεύουσας 
ιστορικής σηµασίας 

Όλες οι περιοχές 
που δεν 
περιλαμβάνονται 
στα προηγούμενα 
επίπεδα 

Κατοικημένες 

περιοχές 

Πρωτεύουσες νομών 
- Κοινότητες 
- Παράκτιοι συνοικισμοί 

Μικροί συνοικισμοί 
- Εποχιακές κατοικίες 

 

 

 Επίπεδα ευαισθησίας 

Ως ζώνες ευαισθησίας της ευρύτερης περιοχής εγκατάστασης του προτεινόμενου ΜΥΗΕ θεωρούνται : 

• Ο οικισμός της Πύρρας 

• Το δασικό δίκτυο δρόμων 

 

8.3.2 Αναφορά εκτάσεων που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Τοπίου, η οποία 

κυρώθηκε με το ν. 3827/2010 (Α' 30). 

Το οικόπεδο δεν εμπίπτει στις άνωθεν εκτάσεις. 

 

8.3.3 Ενδεχόμενες τοπιολογικές εξάρσεις που συσχετίζονται με το έργο. 

Δεν εντοπίστηκαν τοπιολογικές εξάρσεις που να συσχετίζονται με την δραστηριότητα. 

 

8.4. Γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά 

Το γεωανάγλυφο της περιοχής μελέτης χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη των 

γεωτεκτονικών ζωνών της Υποπελαγονικής ή Ανατολικής Ελλάδας και αυτής της Ωλονού - 

Πίνδου.  

Η Πελαγονική ζώνη αποτελείται από Παλαιοζωϊκά κρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα του ηπειρωτικού 

φλοιού της παλιάς Κιμμερικής ηπείρου, μέσα στα οποία διείσδυσαν γρανιτικά σώματα του Άνω 

Λιθανθρακοφόρου. Η Υποπελαγονική ζώνη έχει σαν κύριο χαρακτηριστικό τις μεγάλες οφιολιθικές μάζες 

και την συνοδεύουσα σχιστοκερατολιθική διάπλαση. Οι οφιόλιθοι της Υποπελαγονικής συνιστούν την 

«εξωτερική οφιολιθική λωρίδα» και η ζώνη θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει την οφιολιθική συρραφή της 

παλιάς ωκεάνιας περιοχής δυτικά του Πελανονικού ηπειρωτικού τεμάχους. Το προαλπικό υπόβαθρο 

της Υποπελαγονικής συνίσταται από τα Κ. Παλαιοζωϊκά πετρώματα της 

Πελανονικής καθώς και ιζηματογενή ή ημιμεταμορφωμένα πετρώματα Παλαιοζωικής ηλικίας.  

Οι αλπικοί σχηματισμοί που μετέχουν στη συγκρότηση της ζώνης είναι: 

Τριαδικά ιζήματα: κροκαλοπαγή, ψαμμίτες, πυριτικοί ή νηριτικοί ασβεστόλιθοι με χαρακτηριστικούς τους 

κόκκινους αμμωνιτοφόρους ασβεστόλιθους και τεφρούς ωολιθικούς ασβεστόλιθους και δολομίτες. 

• Πελαγικοί - Νηριτικοί Ασβεστόλιθοι Ιουρασικού, 

• Σχιστοκερατολιθική διάπλαση Τριαδικού - Ιουρασικού: κόκκινοι, πράσινοι και μαύροι αργιλικοί 

σχιστόλιθοι, ραδιολαριτικοί κερατόλιθοι, μάργες, ψαμμίτες, πηλίτες. Παρεμβολές οφιολιθικών σωμάτων, 

λατεριτικά σιδηρονικελιούχα κοιτάσματα, ιζήματα Μέσο - Άνω Κρητιδικής επίκλυσης: ασβεστόλιθοι  

• φλύσχης, μεταλπικά ιζήματα μολασσικού τύπου (Μεσοελληνικής Αύλακας) Η ζώνη της Ωλονού - 

Πίνδου συνήθως αναφέρεται σαν το «Ελληνικό ευγεωσύγκλινο» του Μεσοζωΐκού. Μαζί με την 

Υποπελαγονική ζώνη αντιπροσωπεύει τον κατεστραμμένο ωκεανό της Νεοτηθύος. Από τα τέλη του 

κρητιδικού μέχρι το Ηώκαινο - Κ. Ολιγόκαινο στο χώρο της Πίνδου αποτίθενται ρυθμικές εναλλαγές 

ψαμμιτών, μαργών μαζί με κροκαλοπαγή και ασβεστόλιθους που δομούν τον κύριο «δεύτερο φλύσχη 

της Πίνδου», τυπικό του ελληνικού χώρου. Καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουρασικού στην Αύλακα της 

Πίνδου αποτίθενται ιζήματα βαθιάς θάλασσας κερατόλιθοι, ραδιολαρίτες, άργιλοι, ψαμμίτες, πελαγικοί 

πυριτικοί ασβεστόλιθοι και ιάσπιδες που αποτελούν την «Σχιστοκερατολιθική διάπλαση». 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η γεωλογική δομή της περιοχής ήταν ικανοποιητική για την 

κατασκευή του υπόψη έργου. 

 

8.4.1. Γεωλογικά χαρακτηριστικά θέσης έργου 

Αμέσως πιο κάτω παρατίθεται απόσπασμα του Γεωλογικού φύλλου ΙΓΜΕ 
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Εικόνα 7:Απόσπασμα γεωλογικού χάρτη φύλλο ΚΑΣΤΑΝΕΑ κλιμ 1:50.000 

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΧΑΡΤΗ 

ΦΛΥΣΧΗΣ ΠΙΝΔΟΥ [FO], ΨΑΜΜΙΤΟ – ΜΑΡΓΑΪΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, αποτελούμενος στην αρχή του από 

εναλλαγές ψαμμιτικών ή μαργαϊκών στρωμάτων με πελαγικούς ασβεστολίθους και στη συνέχεια από 

εναλλαγές ψαμμιτών, ιλυολίθων, μαργών και αργιλικών σχιστόλιθων και με εκτιμώμενο πάχος 1000 – 

2000 m, ηλικίας Μαστρίχτιο έως Ηώκαινο. 

ΠΕΛΑΓΙΚΟΙ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΙ [K8, K], λεπτοστρωματώδεις έως μεσοστρωματώδεις, με πυριτόλιθους 

σε εναλλαγές με μικρολατυποπαγείς ασβεστόλιθους της ενότητας Ε3, συμπαγείς, με σχιστότητα και 

εναλλαγές φάσεων, πάχους 10 cm, εκτιμώμενου πάχους 400 – 500 m, ηλικίας Ανωτέρου Κρητιδικού. 

ΜΙΚΡΟΛΑΤΥΠΟΠΑΓΕΙΣ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΙ [K3-4], αποτελούμενοι από θραύσματα κερατολίθων και 

πρασινολιθικών πετρωμάτων και χαλαζία, σε εναλλαγές με την ενότητα Ε2, ηλικίας Ανωτέρου 

Κρητιδικού – Κατώτερου Ηώκαινου. 

Οι μεταλπικοί σχηματισμοί της περιοχής της λεκάνης απορροής μπορούν να διακριθούν σε τρεις (3) 

βασικές ενότητες: 

ΔΙΛΟΥΒΙΑΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ [MG2, PL], οι οποίοι αποτελούνται από λιθώνες, παγετώδους 

προέλευσης, ηλικίας Πλειοκαίνου έως Ρίσσιου. Εμφανίζουν σημαντική εξάπλωση στα βορειοανατολικά 

όρια του δάσους και χαρακτηρίζονται από αδρομερή σύσταση, κακή ταξιθέτηση και ανομοιομορφία. Οι 

γεωλογικοί σχηματισμοί που μετέχουν σε αυτή την ενότητα είναι οι αποθέσεις του Πλειόκαινου [Pl], 

αμμοχαλικώδους σύστασης και οι παλαιές αποθέσεις παγετώνων [MG2], χαλικώδους σύστασης. 

ΚΟΛΛΟΥΒΙΑΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ [SC, SCG], οι οποίοι χαρακτηρίζονται από μικρή απόσταση 

μεταφοράς, την ανομοιομορφία τους, την κακή ταξιθέτηση των κόκκων τους και οι οποίοι επικάθονται 

σε επικλινές ανάγλυφο. Η σύσταση τους είναι αργιλική έως αργιλοχαλικώδης και απαντώνται στη 

περιοχή του έργου με τη μορφή κορημμάτων ή μανδύα αποσάθρωσης του φλύσχη. Η σύσταση τους 

ποικίλει ανάλογα με τον τύπο του φλύσχη από όπου προέρχονται, όμως γενικά διακρίνονται σε πλευρικά 

κορήματα ή κορήματα κλιτύος [SC], αργιλικής σύστασης και σε ελουβιακά καλύμματα αποσάθρωσης, 

αργιλοχαλικώδους σύστασης [SCg]. 

ΑΛΟΥΒΙΑΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ [RD, BL, RT], οι οποίοι αποτελούν κυρίως ποτάμιες ή χειμαρρώδεις 

αποθέσεις και χαρακτηρίζονται από την αδρόκοκκη σύσταση τους, τη σημαντική απόσταση μεταφοράς 

των συστατικών τους, τη καλή ταξιθέτησή τους και οι οποίοι επικάθονται σε ομαλό ανάγλυφο. Οι 

γεωλογικοί σχηματισμοί που συναντώνται είναι οι αποθέσεις κοίτης [RD], οι συναθροίσεις ογκολίθων 

κοίτης [BL] και οι αποθέσεις παλαιάς και νέας αναβαθμίδας [RTO & RTN]. 

ΜΥΗΕ 

ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ 
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Στα ρέματα και γενικά στους υδάτινους αποδέκτες, από τις πηγές μέχρι τις εκβολές τους, συναντώνται 

οι παρακάτω σχηματισμοί (αναφορά από τους νεότερους προς τους παλαιότερους): 

• ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΟΙΤΗΣ [RD], ασβεστολιθικής σύστασης σε εναλλαγές με ΣΥΝΑΓΜΑΤΑ 

ΟΓΚΟΛΙΘΩΝ ΚΟΙΤΗΣ [BL], ασβεστολιθικής και ψαμμιτικής σύστασης. 

• ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΑΣ [RTO & RTN],  

• ΕΛΟΥΒΙΑΚΟΣ ΜΑΝΔΥΑΣ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗΣ [SCg], αποτελεί το μανδύα αποσάθρωσης του 

υποκείμενου φλύσχη. 

• ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΚΟΡΗΜΑΤΑ ΚΛΙΤΥΩΝ [SC], με σύσταση ανάλογη του τύπου του φλύσχη από τον 

οποίο προέρχονται και μεταβολή από αργιλοχαλικώδη σύσταση στα ανάντη σε αργιλική στα κατάντη. 

• ΦΛΥΣΧΗΣ, ΖΩΝΗΣ ΠΙΝΔΟΥ [f], ψαμμιτικού έως μαργαϊκού τύπου, με ασβεστίτη και 

δευτερογενή χαλαζία πληρώσεως σε σχισμές, ο οποίος μεταβαίνει από αδρόκοκκο έως μεσόκοκκο 

ΨΑΜΜΙΤΗ [fs], ανεπτυγμένο σε «πάγκους», λεπτοστρωματώδη έως μεσοστρωματώδη (στα ανώτερα 

επίπεδα), σε ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΙΛΥΟΛΙΘΩΝ – ΨΑΜΜΙΤΩΝ [fl-s], (στην υπόλοιπη έκταση του δάσους), με 

χαρακτηριστικές μεταβάσεις από μεσοστρωματώδη έως λεπτοστρωματώδη ψαμμίτη σε 

λεπτοπλακώδεις ιλυόλιθους και αργιλικούς σχιστόλιθους, ισχυρά κερματισμένους. 

Οι διάφορες μορφές έκλυσης που έχει υποστεί το έδαφος, αποτελούν το βασικό παράγοντα της 

διαφοροποίησης της μηχανικής του σύστασης, ενώ μπορεί να χαρακτηριστεί από άποψης μεν σύστασης 

αργιλοαμμώδες – αμμώδες, έως χαλικώδες κατά θέσεις, από άποψης δε υφής μάλλον υπερτερεί το 

λεπτόκοκκο. Το βάθος του εδάφους ποικίλει, ενώ απαντούνται όλοι οι βαθμοί της γονιμότητας, ανάλογα 

με την έκθεση, κλίση και την υγρασία του. Σημαντική συμβολή προς την κατεύθυνση αυτή παίζουν η 

συνεχής δασοκάλυψη, η προστασία του δασικού εδάφους από διάβρωση, παράσυρση, απόπλυση, η 

ποσότητα του χούμου και τέλος η υγρασία κατά την βλαστητική περίοδο. 

Γενικά μπορούμε να μιλάμε για μέτρια βαθύτητα εδάφους για την ανάπτυξη της δασικής βλάστησης. 

Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι νότιες και δυτικές εκθέσεις συνεισφέρουν τα μέγιστα στην υποβάθμιση της 

δασικής βλάστησης, επειδή σε αυτές η υγρασία του εδάφους μειώνεται αισθητά, ενώ παράλληλα η 

θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη. 

Ο φλύσχης της Πίνδου εμφανίζεται σε όλο το μήκος του έργου, (θέση υδροληψίας, αγωγός 

προσαγωγής, και στη θέση του σταθμού παραγωγής). Αποτελείται από εναλλαγές στρώσεων ψαμμιτών 

και ιλυολίθων έως ιλυολιθικών μαργών. Τα στρώματα επιφανειακά παρουσιάζονται διαβρωμένα με τους 

ψαμμίτες να ξεχωρίζουν λόγω του μικρότερου βαθμού αποσάθρωσής τους από τους ιλυόλιθους 

(χαρακτηριστικό στοιχείο αυτού του σχηματισμού) ενώ σε μικρή απόσταση από την επιφάνεια 

παρουσιάζουν πιο υγιή εικόνα.. Οι ιλυόλιθοι εμφανίζονται λέπτο- έως μεσο-στρωματώδεις με 

κυμαινόμενα πάχη στρώσεων ενώ είναι αδιαπέρατοι από το νερό. 

 

8.4.2. Τεκτονική και σεισμική δραστηριότητα 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΝΕΑΚ (Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού) του 2000, όπως 

τροποποιήθηκε πρόσφατα και του "Χάρτη Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας της Ελλάδας", η χώρα 

μας διακρίνεται από άποψη σεισμικότητας σε 3 Ζώνες  
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Σχήμα 3. Χάρτης σεισμικής δραστηριότητας 

Σύμφωνα με τον παραπάνω Αντισεισμικό Κανονισμό η περιοχή της μελέτης από άποψη σεισμικής 

επικινδυνότητας ανήκει στην Ζώνη ΙΙ. Η σεισμική επιτάχυνση εδάφους Α = α * g 

Όπου : 

g = επιτάχυνση βαρύτητας και g = 9,81 m/sec2 

α = συντελεστής σεισμικής επιβάρυνσης ή σεισμικός συντελεστής σχεδιασμού που είναι για την ζώνη 2 

α = 0,24 και  

Α = 0,24*9,81 = 2,35m/sec2. 

Οι τιμές των σεισμικών επιταχύνσεων εδάφους, εκτιμάται σύμφωνα με τα σεισμολογικά δεδομένα ότι 

έχουν πιθανότητα υπέρβασης 10% στα 50 χρόνια. 

 

Μπορούμε να κατατάξουμε τους σχηματισμούς που απαντούν στην περιοχή μελέτης από απόψεως 

σεισμικής επικινδυνότητας, με βάση το υπάρχον νομικό πλαίσιο. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Α 

Α1 Βραχώδεις ή ημιβραχώδεις σχηματισμοί εκτεινόμενοι σε αρκετή έκταση και 

βάθος, με την προϋπόθεση ότι δεν παρουσιάζουν έντονη ρηγμάτωση 

Α2 Εκτεταμένες στρώσεις εξαιρετικά πυκνού χονδρόκοκκου υλικού με μικρό 

ποσοστό ιλιοαργιλικών προσμίξεων. 

Α3 Εκτεταμένες στρώσεις πολύ σκληρής, προσυμπιεσμένης αργίλου, με αντοχή 

σε ανεμπόδιστη θλίψη τουλάχιστον 4 kg/cm2 

Β 

Β1 Επί τόπου εντόνως αποσαθρωμένα βραχώδη ή εδάφη που από μηχανική 

άποψη μπορούν να εξομοιωθούν με τα εδάφη της κατηγορίας αυτής 

Β2 Χονδρόκοκκο υλικό μέσης σχετικής πυκνότητας 

Β3 Μετρίως σκληρή άργιλος, ελαφρά προσυμπιεσμένη, αντοχής σε ανεμπόδιστη 

θλίψη περί τα 2.5 kg/cm2 

Γ Γ1 Χαλαρά χονδρόκοκκα υλικά μικρής σχετικά πυκνότητας 
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Γ2 Ιλυοαργιλικά εδάφη μικρής σκληρότητας 

Χ 

Χ1  Κατολισθαίνοντα εδάφη 

Χ2 
Εδαφικοί ή βραχώδεις σχηματισμοί στους οποίους υπάρχουν ή είναι πιθανόν 

να σχηματισθούν σπήλαια 

Χ3 

Χαλαρά, λεπτόκοκκα αμμοϊλυώδη εδάφη από τον υδάτινο ορίζοντα, που 

ενδέχεται να ρευστοποιηθούν (εκτός αν ειδική μελέτη αποκλείσει τέτοιον 

κίνδυνο, ή γίνει βελτίωση των μηχανικών τους ιδιοτήτων 

Χ4 Εδάφη που βρίσκονται δίπλα σε εμφανή τεκτονικά ρήγματα 

Χ5 Απότομες κλιτείς καλυπτόμενες με προϊόντα πλευρικών κορημάτων 

Χ6 
Χαλαρά κοκκώδη ή μαλακά ιλυοαργιλικά εδάφη, εφόσον έχει αποδειχθεί ότι 

είναι επικίνδυνα από άποψη δυναμικής συμπυκνώσεως ή απώλειας αντοχής 

Χ7  Πρόσφατες χαλαρές επιχωματώσεις (μπάζα) 

Χ8 Εδάφη κατηγορίας Γ, με επικίνδυνα μεγάλες κλίσεις 

Πίνακας 27. Κατάταξη εδαφών από άποψη σεισμικής επικινδυνότητας 

 

Τέλος μπορούμε να κατατάξουμε τους σχηματισμούς που απαντούν στην περιοχή μελέτης από 

απόψεως σεισμικής επικινδυνότητας, με βάση το υπάρχον νομικό πλαίσιο. 

 

Λιθολογικός σχηματισμός Κατηγορία σεισμικής επικινδυνότητας 

Ασβεστόλιθοι Α 

Φλύσχης Γ 

Πίνακας 28. Κατηγορία σεισμικής επικινδυνότητας εδάφους, κατά ΕΑΚ - 2000 

 

8.5. Φυσικό περιβάλλον 

8.5.1. Γενικά στοιχεία 

Η περιοχή στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί το έργο είναι ορεινή και μάλιστα μειονεκτική. 

Χαρακτηρίζεται από δασική φυσική βλάστηση, με ελάχιστες αγροτικές καλλιέργειες οικογενειακής 

εξυπηρέτησης και καμιά άλλη δραστηριότητα. 

Ζώνη Βλάστησης – Υποζώνες- Αυξητικοί χώροι 

Στην Περιοχή Μελέτης απαντώνται κυρίως οι ακόλουθοι τύποι βλάστησης: 

 Η παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης ή ζώνη της χνοώδους δρυός (Quercetalia pubescentis), την 

οποία συγκροτούν θερμόφιλα δρυοδάση, όπως είναι η πλατύφυλλη δρυς (Quercus frainetto), η 

ευθύφλοια δρυς (Q. cerris), η μακεδονική δρυς (Q. trojana), η χνοώδης δρυς (Q. pubescens), το 

πουρνάρι (Quercus coccifera) και άλλα είδη δέντρων, όπως η οστρυάς (Ostrya carpinifolia), ο γάβρος 

(Carpinus orientalis,Carpinus betulus), η κρανιά (Cornus mas), o φράξος (Fraxinus ornus) κ. ά. Η ζώνη 

αυτή βλάστησης συνήθως απαντάται σε υψόμετρα από 400 έως 1.000 m. 

 Η ζώνη δασών οξιάς, οξιάς – ελάτης και παραμεσογειακών κωνοφόρων (Fagetalia), την οποία 

συγκροτούν τα δάση οξιάς (Fagus sylvatica), οξιάς – ελάτης, τα δάση των παραμεσογειακών 

κωνοφόρων, όπως της υβριδογενούς ελάτης (Abies borisii-regis) και μαύρης Πεύκης (Pinus nigra). Η 

ζώνη αυτή συνήθως απαντάται σε υψόμετρα από 900 έως 1.600 m.  

 Η ζώνη των ψυχρόβιων κωνοφόρων (Vacinio-Picetalia).Η ζώνη αυτή φθάνει συνήθως έως τα 2.000 

m, εμφανίζεται όμως διασπασμένη και υποβαθμισμένη, εξαιτίας της πολύχρονης πιεστικής βόσκησης 

κατά τη θερινή περίοδο, αλλά και της πολύχρονης αξιοποίησης του ξύλου του ρόμπολου (βαρελοποιία 

κ.ά.).  

 Ηανωδασική ή εξωδασική ζώνη βλάστησης, η οποία αποτελείται από ποώδη και θαμνώδη 

βλάστηση, απλώνεται πάνω από τα δασοόρια μέχρι τις υψηλότερες. Η ζώνη αυτή βρίσκεται άνω των 

δασικών οικοσυστημάτων (συνήθως ξεκινάει υψομετρικά στα 1.900m-2000m) και επεκτείνεται έως τις 

υψηλότερες κορυφές των ορέων μας. Στις φυτοκοινότητες αυτές, διακρίνονται επίσης οι παρακάτω 

τύποι βλάστησης: τα «στεππόμορφα» λιβάδια, οι χασμόφυτικες κοινωνίες των κάθετων ασβεστολιθικών 

βράχων και οι ασβεστολιθικοί λιθώνες (σάρες). 

 Τέλος, η αζωνική βλάστηση, εμφανίζεται σε σταθμούς που παρουσιάζουν ακραίες συνθήκες όπως 

είναι η υπερβολική υγρασία και η συχνή κατάκλιση από. Στην περίπτωση αυτή, επικρατούν 
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φυτοκοινότητες που δεν ακολουθούν τη φυσιολογική κλιματική διαβάθμιση, αλλά είναι προσαρμοσμένες 

στην ιδιαιτερότητα του σταθμού. Για την περιοχή μελέτης, αφορά κυρίως την παραρεμάτια βλάστηση. 

Τύποι οικοτόπων 

Η αρχική χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων για την μελετώμενη περιοχή πραγματοποιήθηκε στα 

πλαίσια υλοποίησης του Έργου Χαρτογράφησης Τύπων Οικοτόπων (1999-2000). 

Στα αρχικά αυτά δεδομένα υπήρξε μια επικαιροποίηση το έτος 2018, με τα αποτελέσματα του έργου 

«Ανάπτυξη υποδομής χωρικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας (1:5000) για τις χερσαίες 

προστατευόμενες περιοχές του δικτύου ΝATURA 2000».  

Στον Πίνακα 29 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι εκτάσεις των τύπων οικοτόπων της περιοχής 

GR1440002. Τα αποτελέσματα αυτά προέρχονται από τα αναθεωρημένα χαρτογραφικά δεδομένα που 

βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ. 
Πίνακας 29. Χαρτογράφηση τύπων οικοτόπου της περιοχής GR1440002 

A/A Τύπος Οικοτόπου  
Έκταση 
(Στρμ) 

1 1011: Χωριά και οικισμοί  8.252,84 
2 1012: Χώροι εξυπηρετήσεων 6,13 
3 1024: Δρόμοι επαρχιακοί  22,45 
4 1050: Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη αμιγής  965,87 
5 1051: Μη αρδεύσιμη-αρόσιμη γη μεικτή  28.412,87 
6 1056: Μόνιμα αρδευόμενη γη αμιγής  9.271,82 
7 1057: Μόνιμα αρδευόμενη γη μεικτή  13.492,79 
8 1058: Λειμώνες μεικτοί  1.026,66 
9 1065: Φυτείες δασικών ειδών (αναδασώσεις)  11,60 
10 1066: Οπωροφόρα δέντρα & φυτείες (αμιγή) 3,83 
11 3240: Αλπικοί ποταμοί και η παρόχθια ξυλώδης βλάστησή τους με Salix elaeagnos  154,80 
12 5150: Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (φτεριάδες)  5.776,14 
13 5350: Ψευδομακκί  59.00 
14 6170: Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες  45.166,89 

15 
6510: Θεριζόμενοι λειμώνες χαμηλού υψομέτρου (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) 

1.788,02  

16 8140: Λιθώνες της Ανατολικής Μεσογείου 4.455,21 
17 8210: Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση 7.086,28 
18 8250: Βραχώδες υπόστρωμα που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1.183,36 
19 91M0: Δάση δρυός με Quercus cerris και Quercus petraea 121.283,96 
20 9270: Ελληνικά δάση οξυάς με Abies borisii-regis 189.585,02 
21 92C0: ΔάσηPlatanus orientalis καιLiquidambar orientalis (Platanion orientalis) 9.421,83 

Πηγή: Επικαιροποιημένα στοιχεία χαρτογράφησης (ΥΠΕΝ, 2018) 

 

8.5.2. Ειδικές φυσικές περιοχές 

Η πρώτη συλλογή στοιχείων και η ένταξη της περιοχής με κωδικό GR1440002 και ονομασία «Κερκέτιο 

Όρος (Κόζιακας)», στο Δίκτυο NATURA 2000, έγινε τον Απρίλιο του έτους 1995.  

Με το νόμο 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-03-2011): «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», 

εντάσσεται πλέον στο Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών και χαρακτηρίζεται ως Ειδική Ζώνη 

Διατήρησης (ΕΖΔ) και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ).  

Η επικαιροποίηση των στοιχείων του Τυποποιημένου Έντυπου δεδομένων (Τ.Ε.Δ.), καθώς και των 

χαρτογραφικών δεδομένων, πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2016.  

Βάση του επικαιροποιημένου Τ.Ε.Δ., όπως αυτό είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ 

(http://www.ypeka.gr/), το κέντρο της περιοχής βρίσκεται στις συντεταγμένες 39,57000 (φ) και21,47417 

(λ). Η έκταση που αναφέρεται είναι 50.636,99ha.  

Τέλος, ανήκει στην Μεσογειακή Βιογεωγραφική Περιοχή. 

Ο Κόζιακας ή Κερκέτιο όρος είναι βουνό του νομού Τρικάλων, που εκτείνεται από την Καλαμπάκα μέχρι 

την Πύλη Τρικάλων. Αποτελεί ουσιαστικά, τμήμα της νότιας Πίνδου με την οποία συνδέεται στα δυτικά. 

Η κορυφογραμμή του είναι γυμνή και βραχώδης και καλύπτεται από αραιά δάση κωνοφόρων, λιβάδια 

και θαμνώνες. Η ψηλότερη κορυφή του βρίσκεται σε υψόμετρο 1.901 μέτρα. 

Το Δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών, οι οποίες φιλοξενούν 

φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών που είναι σημαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών:  

Τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» για την Ορνιθοπανίδα και τους «Τόπους Κοινοτικής 

Σημασίας (ΤΚΣ)».  
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Ο κατάλογος των Τόπων Κοινοτικής Σημασίας όσον αφορά την Μεσογειακή ζώνη, στην οποία ανήκει 

εξ ολοκλήρου η Ελλάδα, οριστικοποιήθηκε και δημοσιεύθηκε στην επίσημη Εφημερίδα των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τεύχος με αριθμό L259 vol.49 21/9/06.  

Εκτός της περιοχής GR1440002 του δικτύου NATURA 2000, στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν και 

άλλες ειδικές περιοχές προστασίας της φύσης, οι οποίες ολικώς ή μερικώς επικαλύπτονται με τις 

αντίστοιχες περιοχές του δικτύου NATURA 2000. 

Η περιοχή GR1440002, παρουσιάζει επικάλυψη στο ανατολικό τμήμα της με περιοχές που ανήκουν 

επίσης στο δίκτυο NATURA 2000. Οι περιοχές αυτές είναι οι εξής: 

Η Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) με κωδικό GR1440005 και ονομασία «Αντιχάσια Όρη και 

Μετέωρα» και 

Η Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) με κωδικό GR1440006 και ονομασία «Κορυφές Όρου Κόζιακα». 

 

Εντός της Περιοχής Μελέτης λειτουργεί η Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή (Ε.Κ.Π) του Κόζιακα. 

Αρμόδια αρχή για τη λειτουργία της Ε.Κ.Π. Κόζιακα είναι το Δασαρχείο Τρικάλων, που εκδίδει αποφάσεις 

για την ρύθμιση όλων των θεμάτων λειτουργίας της. Η περιοχή μελέτης παρουσιάζει επικάλυψη με τα 

όρια περιοχών χαρακτηρισμένων ως βιότοποι CORINE. Πιο συγκεκριμένα η Περιοχή Μελέτης 

επικαλύπτεται με τους εξής βιοτόπους CORINE:  

• Την περιοχή με την ονομασία «Αθαμανικά Όρη» και κωδικό A00010038, 

• Την περιοχή με την ονομασία «Όρος Αυγό» και κωδικό A00060013. 

• Την περιοχή με την ονομασία «Κερκέτιο όρος (Κόζιακας)» και κωδικό A00010041. 

Μετά την έκδοση του Νόμου 4519/2018(ΦΕΚ 25/Α/20-02-2018), η Περιοχή Μελέτης (ΕΖΔ GR1440002) 

υπάγεται στα όρια αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Κοιλάδας 

Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων, με έδρα τα Ιωάννινα. 

 

8.5.3. Δάση και δασικές εκτάσεις 

Στην περιοχή μελέτης πλέον έχει αναρτηθεί και μερικώς κυρωθεί ο Δασικός Χάρτης και σύμφωνα με 

αυτόν, τόσο η θέση της υδροληψίας, όσο και η θέση του Εργοστασίου παραγωγής φέρουν χαρακτήρα 

ΔΔ, ήτοι δασική έκταση το 1945, δασική έκταση και τώρα. Επιπλέον ακόμη και το σύνολο του αγωγού, 

κινείται εντός έκτασης με χαρακτήρα ΔΔ 
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Εικόνα 8: Απόσπασμα αναρτημένου και μερικώς κυρωμένου δασικού χάρτη περιοχής μελέτης 

Το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης της Δημοτικής Ενότητας Αιθήκων, το 99%, καλύπτεται από δάση. Οι 

δασικές εκτάσεις της Δημοτικής Ενότητας Αιθήκων αντιπροσωπεύουν το 43,9 % των συνολικών 

δασικών εκτάσεων του Δήμου Πύλης, το 13,28% των συνολικών δασικών εκτάσεων του Νομού 

Τρικάλων και το 4,06% των συνολικών δασικών εκτάσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

Το γεγονός της πληθώρας των δασικών εκτάσεων μπορεί να χαρακτηρίσει και την αυξημένη βαρύτητα 

προς τα επαγγέλματα και τις δραστηριότητες που συνδέονται μ΄ αυτά, όπως είναι τουρισμός και η 

εκμετάλλευση των δασικών προϊόντων. 

 

8.5.4. Χλωρίδα - Πανίδα 

Η δασική βλάστηση του δάσους, ως αποτέλεσμα των επικρατούντων κλιματοεδαφικών παραγόντων 

και πάσης φύσεως ανθρωπογενών επιδράσεων, μπορεί να υπαχθεί στις παρακάτω φυτοκοινωνικές 

διαπλάσεις: 

i. Στην διάπλαση των φυλλοβόλων κατά τον χειμώνα πλατύφυλλων (ΑESTATI SILVAE), εμφανιζόμενη 

υπό την φυτοκοινωνική ένωση της δρυός QUERCETUM  και εξαπλώνεται επί των κλιτύων του 

Καμνιαϊτικου ποταμού σε μίξη με τον πλάτανο και λοιπά υδροχαρή είδη, είτε σε αμιγή κατάσταση είτε σε 

μίξη με άλλα φυλλοβόλα πλατύφυλλα (οστρυά, γαύρο, φράξο κ.λ.π.) 

ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ 

ΜΥΗΕ 



 82

iii. Στην διάπλαση των κωνοφόρων Στη διάπλαση των κωνοφόρων (CONII LIG-NOSA), η οποία 

εμφανίζεται από τη φυτοκοινωνική ένωση της ελάτης (ABIETUM), με χαρακτηριστικό είδος την 

υβριδογενή ελάτη, η οποία συγκροτεί πολύξυλα και συμπαγή τμήματα από το υψόμετρο των 900μ. μέχρι 

και των ανωτέρων ορίων εξάπλωσής της 

iii. Στην διάπλαση των παραποτάμιων ειδών (FLUVILLI GNOSA) που εμφανίζεται με την μορφή 

επιμηκών δασοκομικών ενώσεων κατά μήκος των κυριότερων ρεμάτων και με αντιπροσωπευτικότερο 

είδος τον πλάτανο τον ανατολικό (PLATANUS ORIENTAL-IS). 

iv. Στην χορτολιβαδική διάπλαση που καταλαμβάνει τα διάκενα των τμημάτων και τις γυμνές 

δασικής βλάστησης εκτάσεις και συνίσταται από αγροστώδη είδη (GRAMINAE), σύνθετα 

(COMPOSITAE) και ψυχανθή (PAPILIONACEAE). 

Μελετώντας την εξέλιξη της διαδοχής των φυτοκοινωνιών στο υπό μελέτη δάσος, διαπιστώνεται ότι 

κάτω από τις σημερινές συνθήκες τόπου και κλίματος, η φυτοκοινωνική ένωση της ελάτης αποτελεί την 

τελική φυτοκοινωνική ένωση KLIMAX ABIETUM 

Στο Δημοτικό δάσος Πύρρας συναντώνται τα κάτωθι δασικά είδη, ενώ παρατίθενται με τυχαία σειρά: 

Ελάτη η υβριδογενής Abies Borissii Regis 

Δρυς η ευθύφλοια Quercus cerris 

Δρυς η άμισχος              Quercus Sessiliflora 

Δρυς η πλατύφυλλη Quercus Conferta 

Οξυά                           Fagus Silvatica 

Άρκευθος η κοινή Juniperus Communis 

Άρκευθος η οξύκεδρος Juniperus Oxycedrus 

Πλάτανος ο ανατολικός Platanus Orientalis 

Λεύκη η τρέμουσα Populus Tremula 

Ιτιά η λευκή              Salix Alba 

Ιτιά η άγρια              Salix Carpea 

Σφένδαμος ο τρίλοβος Acer Trilobus 

Σφένδαμος ο πλατανοειδής Acer Psudoplatanus 

Οστρυά                           Ostria Carpinifolia 

Γαύρος ο ανατολικός Carpinus Orientalis 

Κρανιά                           Cornus Mass 

 

Επίσης εντός των ανωτέρω διαπλάσεων φύονται οι κατωτέρω θάμνοι, γράστεις, ποώδη φυτά, 

αναρριχόμενα και παράσιτα: 

Αγριοτριανταφυλλιά Rosa semprevirens 

Αγιόκλημα              Clematis vutara 

Βάτα                           Rubus ideus 

Ρίγανη                           Origanum vulgaris 

Σπάρτο                      Spartium lunceum 

Ακανθόκλαδο              Potenium spinosum 

Φτέρη                           Pteris aquillina 

Χαμοκέρασο              Magaria Vesca 

Σκάρφη                           Heleborus cyclophyllus 

Τσουκνίδα              Urtika Piolca 

 

 

Πανίδα - Ιχθυοπανίδα 

Στα αναθεωρημένα Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων, της περιοχής GR1440002 όπως 

αυτά είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ, καταγράφονται τα είδη του 

παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 92/43/ΕΕ, όπως ενσωματώθηκε στο Εθνικό δίκαιο με την 

ΚΥΑ Η.Π. 14849/853/Ε.103 (ΦΕΚ 645/Β'/11.4.2008). 

Τα είδη αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 30 που ακολουθεί 
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Πίνακας 30. Κατάλογος σπονδυλωτών (εκτός πουλιών) Ιχθύς, Αμφίβια, Ερπετά, Θηλαστικά της περιοχής  

Group Code Scientific Name Sensitive NP Type Size Min Size Max Unit Category Data Quality 

F 5094 Barbus peloponnesius 
  

p 
   

C DD 

F 5256 Barbus sperchiensis 
  

p 
   

P DD 

M 1355 Lutra lutra 
  

p 
   

P M 

M 1310 Miniopterus schreibersii 
  

p 
   

P P 

M 1306 Rhinolophus blasii 
  

p 
   

P P 

M 1305 Rhinolophus euryale 
  

p 
   

P P 

M 1371 Rupicapra rupicapra balcanica 1 
 
P 1 8 i V M 

F 5350 Salmo farioides 1 
 
p 

   
C DD 

M 1354 Ursus arctos 1 
 
p 

  
i C G 

ΠΗΓΗ: Αναθεωρημένα Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων (ΥΠΕΝ, 2018) - Υπόμνημα 
Group: M=Θηλαστικό, F= ψάρι 

Type: p=Παρουσία του είδους στο site 

Unit: i=άτομα 

Category: V= Πολύ Σπάνιο, R= Σπάνιο, P= Παρών, C= Κοινό 

Data quality: G= Καλή Μ= Μέτρια, P= Χαμηλή, DD: Μη επαρκή δεδομένα 

 

Τα είδη Barbus peloponnesius και B. sperchiensis αναφέρονται στο παράρτημα V της οδηγίας 92/43/ΕΕ 

(Πηγή: Freyhof, J. and Brooks, E. 2011. European Red List of Freshwater Fishes. Luxembourg: 

Publications Office of the European Union.) 

 
Καταγραφή άλλων σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας 

Στα αναθεωρημένα Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων, της περιοχής GR1440002, αναφέρονται μια 

σειρά σημαντικών προστατευόμενων ειδών, με την Κατηγορία παρουσίας τους στην κάθε περιοχή, 

καθώς και το Καθεστώς Προστασίας τους. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα που 

ακολουθεί. 
Πίνακας 31. Άλλα σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας που αναφέρονται στην περιοχή GR1440002  

Ομάς Κωδ. Επιστημονική ονομασία Κατη 
γορία 

Κατηγορία προστασίας 

   Α Β C D IV V 

P 
 

Aegonychon goulandriorum P 
 

X 
 

X  
 

P 
 

Allium heldreichii P 
 

X 
  

 
 

P 
 

Anthyllis vulneraria ssp. bulgarica P 
   

X  
 

P 
 

Aurinia gionae P 
 

X 
  

 
 

M 1352 Canis lupus 
 

X 
 

X 
 

 X 

P 
 

Dianthus biflorus P 
 

X 
  

 B 

M 1342 Dryomys nitedula C X 
 

X 
 

X  

M 1363 Felis silvestris C X 
 

X 
 

X  

P 
 

Geranium humbertii P 
   

X  
 

M 5365 Hypsugo savii P X 
 

X 
 

X  

M 
 

Microtus felteni R X 
   

  

M 5004 Myotis aurascens P X 
 

X 
 

X  

M 1331 Nyctalus leisleri P X 
 

X 
 

X  

P 
 

Ophioglossum vulgatum P 
   

X  
 

M 2016 Pipistrellus kuhlii P X 
 

X 
 

X  

M 1309 Pipistrellus pipistrellus P X 
 

X 
 

X  

M 5009 Pipistrellus pygmaeus P X 
 

X 
 

X  

P 
 

Poa thessala P 
   

X  
 

M 1332 Vespertilio murinus P X 
 

X 
 

X  

ΠΗΓΗ: Αναθεωρημένα Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων (ΥΠΕΝ, 2018) 

Ομάδα: M= Θηλαστικό, R= Ερπετό, Α= Αμφίβιο, P= Φυτό, Ι= Έντομο 

Κατηγορία: V= Πολύ Σπάνιο, R= Σπάνιο, P= Παρών, C= Κοινό 

Κατηγορία Προστασίας: ΙV, V= Παραρτήματα της 92/43/ΕΕ, A= Εθνική Κόκκινη Λίστα, B= Ενδημικό, C= 

Διεθνείς Συνθήκες, D: Άλλη αιτία 
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8.5.5. Άλλες σημαντικές περιοχές 

Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες σημαντικές περιοχές στην θέση του έργου. 

 

8.6. Ανθρωπογενές  περιβάλλον 

8.6.1.  Χωροταξικός σχεδιασμός - χρήσεις γης 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας καταλαμβάνει κεντρικό τμήμα της Ελλάδας και αποτελείται από τους νομούς 

Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων. Έχει συνολική έκταση 14036,70  Κm2 καλύπτοντας το 

10,64 % της συνολικής έκτασης της χώρας. 

Οι ορεινές περιοχές καλύπτουν το 45,58 % της συνολικής έκτασης και συναντώνται κυρίως στους 

νομούς Τρικάλων, Μαγνησίας  και Καρδίτσας. Οι ημιορεινές περιοχές καλύπτουν το 17,39 %, ενώ οι 

πεδινές το 37,03 % της συνολικής έκτασης και συναντώνται πρωτίστως στο νομό Λάρισας και κατά 

δεύτερο λόγο στους νομούς Καρδίτσας και Μαγνησίας. Ο κυριότερος ποταμός είναι ο Πηνειός. 

Κυριότερα βουνά ο Όλυμπος, το Πήλιο, η Όσσα, τα Χάσια, η Όθρυς και η οροσειρά της Νότιας Πίνδου 

από την οποία πηγάζει ο ποταμός Αχελώος. Κύριες πεδιάδες είναι αυτές της Λάρισας, της Καρδίτσας 

και του Αλμυρού και κοιλάδα αυτή των Τεμπών.   

Στην εν λόγω περιοχή απουσιάζουν οι θεσμοθετημένες ζώνες (ΖΟΕ, ΒΙΠΕ κ.λπ.) αφού δεν έχουν 

αναπτυχθεί διαδικασίες χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού. 

 

8.6.2. Διάρθρωση και λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

Όπως αναφέρθηκε ήδη η ευρύτερη περιοχή μελέτης βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου 

Πύλης. Ο Δήμος Πύλης βρίσκεται στο νοτιοδυτικό μέρος της ΠΕ Τρικάλων. Άρχεται δυτικά από τον 

ορεινό όγκο της περιοχής της Τ.Κ. Νεράϊδας και Μυροφύλλου συνορεύοντας με την ΠΕ Άρτας, 

βορειοδυτικά επεκτείνεται η Δημοτική Ενότητα Αιθήκων που συνορεύει με την ΠΕ Ιωαννίνων, και 

καταλήγει ανατολικά στο πεδινό τμήμα η Δημοτικής Ενότητα Γόμφων της ΠΕ Τρικάλων, συνορεύοντας 

νότια με την ΠΕ Καρδίτσας. 

Η περιοχή του Δήμου Πύλης χαρακτηρίζεται ως ορεινή σε ποσοστό 87,38% πεδινή σε ποσοστό 12,62%. 

Περιλαμβάνει την υψηλότερη κορυφή των Τζουμέρκων, την Κακαρδίτσα με υψόμετρο 2.450 μέτρα 

καθώς και τις κορυφές Καπ-Γκράς (βλάχικη ονομασία που σημαίνει Χονδρό Κεφάλι), Νεράιδα Λουπάτα, 

Αυγό Ξηροβούνι και Μεσοβούνι, Τσούκα και Τσάρτα και πολλές άλλες.  

Την περιοχή διασχίζει ο Ασπροπόταμος (Αχελώος) ποταμός, με τους παραποτάμους του, Καμναίτικο 

και Μουτσιαρίτη. 

Στη περιοχή του έργου δεν υπάρχουν ζώνες προστασίας αρχαιολογικού και λοιπών δεσμεύσεων, όπως 

προστασίας οικισμών κλπ .  

 

8.6.3. Πολιτιστική κληρονομιά 

Στην άμεση περιοχή του υπό μελέτη ρέματος δεν εντοπίζεται κάποιος κηρυγμένος, οριοθετημένος 

αρχαιολογικός χώρος ή μνημείο, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες βεβαιώσεις. 

 

8.7. Κοινωνικό – οικονομικό περιβάλλον 

8.7.1. Στοιχεία δημογραφικής κατάστασης και τάσεις εξέλιξης πληθυσμού 

Ο πληθυσμός της Περιφέρειας της Θεσσαλίας ανέρχεται σε 734.846 κατοίκους (ΕΣΥΕ 1998) και 

αντιστοιχεί στο 7,16 % του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Η περιφέρεια Θεσσαλίας είναι γενικά 

αραιοκατοικημένη με πυκνότητα πληθυσμού 52,50 κατοίκους ανά τετρ. χιλιόμετρο έναντι 79,70 της 

χώρας.  

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας σε σύνολο πληθυσμού 637.922 κατοίκους άνω των 14 ετών, οικονομικά 

ενεργοί είναι το 38,48 % σε αντίθεση με την προηγούμενη δεκαετία που το ποσοστό αυτό ανέρχονταν 

στο 45,65 %. Οι άνεργοι έχουν αυξηθεί κατά 10.370 καταλαμβάνοντας το 7,69% των οικονομικά 

ενεργών, ενώ από τους 20.460 ανέργους οι 13.107 είναι νέοι (ποσοστό 64,06 %).Ο νομός Τρικάλων  με 

έκταση 3.383,4 τ. χλμ. συγκεντρώνει το 1,35 %  του πληθυσμού της χώρας με πληθυσμό για το νομό 

138.946 κατοίκους.  

Στο νομό η ανεργία ξεπερνά το 8 % ενώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι την τελευταία δεκαετία αυξάνει 

το ποσοστό των κατοίκων με σπουδές σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., ενώ μειώνεται το ποσοστό των αναλφάβητων.  

Όπως αναφέρθηκε ήδη η ευρύτερη περιοχή μελέτης βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου 

Πύλης. Η περιοχή του Δήμου Πύλης χαρακτηρίζεται ως ορεινή σε ποσοστό 87,38% πεδινή σε ποσοστό 
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12,62%. Εκτείνεται σε μια συνεχόμενη έκταση 748.930 στρ., που αντιπροσωπεύει το ένα τέταρτο 

περίπου (ποσοστό 22,15%) του συνόλου του Νομού Τρικάλων (3.380.920 στρ.), ενώ καλύπτει το 5,30% 

από τα 14.036.600 στρ. της συνολικής έκτασης της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

Η περιοχή του Δήμου Πύλης χαρακτηρίζεται ( σύμφωνα με την Οδηγία 75/268/ΕΟΚ) ως ορεινή σε 

ποσοστό 87,38% και ως πεδινή-δυναμική σε ποσοστό 12,62%. Από το σύνολο των 43 Τοπικών 

Κοινοτήτων του, οι 33 χαρακτηρίζονται ως ορεινές και οι 10 ως δυναμικές (πεδινές). 

 
Εικόνα 9: Χάρτης Δήμου Πύλης, χαρακτηρισμός περιοχών 

 

Το ορεινό τμήμα του Δήμου, περιλαμβάνει τις Δημοτικές Ενότητες Αιθήκων (100% ορεινή), Πινδέων 

(100% ορεινή), Μυροφύλλου (100% ορεινή), Νεράιδας (100% ορεινή), Πύλης(70,% ορεινός), Πιαλείων 

(40% ορεινή), και αποτελεί το 87% περίπου της συνολικής έκτασης του Δήμου. Οι ορεινές εκτάσεις, 

χαρακτηρίζονται από υψηλά ποσοστά δασοκάλυψης και μικρά ποσοστά καλλιεργήσιμων και 

αρδευόμενων εκτάσεων. 

Το πεδινό και ηµιπεδινό τμήμα του Δήμου, περιλαμβάνει τις Δημοτικές Ενότητες Γόμφων (100% πεδινή), 

Πιαλείων (60% περίπου πεδινή και ημιπεδινή) και Πύλης (30,% περίπου πεδινή και ημιπεδινή ) αποτελεί 

το 12% περίπου της συνολικής έκτασης του Δήμου. Πρόκειται για εδαφικές περιοχές, με υψηλά ποσοστά 

εντατικά καλλιεργούμενων εκτάσεων και αναπτυγμένες οργανωμένες κτηνοτροφικές χρήσεις (Φιλύρα, 

Πιαλεία, κ.ά.). 

Από στοιχεία της απογραφής της ΕΛ.ΣΤΑΤ., του έτους 2011 ο μόνιμος πληθυσμός της περιοχής 

ανέρχεται στους 14.343 κατοίκους και ο πραγματικός πληθυσμός στους 20.019 κατοίκους. 

Ο συνολικός πληθυσμός του Δήμου Πύλης αντιπροσωπεύει το 11 % του συνολικού πληθυσμού της 

Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων Θεσσαλίας, και το 2% του συνολικού πληθυσμού της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας. Βάσει του μόνιμου πληθυσμού, η πληθυσμιακή πυκνότητα του Δήμου Πύλης ανέρχεται στο 

επίπεδο των 19,18 κατοίκων ανά km2. Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 2), παρουσιάζεται ο 

μόνιμος πληθυσμός, η έκταση και η πληθυσμιακή πυκνότητα για τους τέσσερις Δήμους που απαρτίζουν 

την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων και η ποσοστιαία αναλογία αυτών σε επίπεδο Περιφερειακής 

Ενότητας Τρικάλων, βάσει της απογραφής της ΕΛ.ΣΤΑΤ. του έτους 2011. 

 

ΧΩΡΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΜΟΝΙΜΟΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Ποσοστό % στην 

ΠΕ Τρικάλων 

Έκταση σε 

km2 

Πυκνότητα 

Πληθυσμού 

Δήμος Τρικκαίων 81355 62 608,48 133,7 

Δήμος Καλαμπάκας 21991 17 1650,19 13,33 
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Δήμος Πύλης 14343 11 747,7 19,18 

Δήμος Φαρκαδόνας 13396 10 370,20 36,19 

ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 131085 100 3376,57 100,00 

Πίνακας 32. Στοιχεία πληθυσμού ΠΕ Τρικάλων – πηγή ΕΛΣΤΑΤ 2011 

 

Τα παραπάνω στοιχεία καταδεικνύουν ότι ο Δήμος Πύλης είναι ο τρίτος πιο πυκνοκατοικημένος Δήμος 

της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. 

Η διαχρονική μεταβολή του πληθυσμού μιας γεωγραφικής περιοχής αποτελεί σημαντικό δείκτη της 

οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής κατάστασης ανθρώπων και χώρου. 

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία των παραπάνω απογραφών, παρατηρείται κατά την τελευταία 

εικοσαετία (1991 – 2011), γενικά μια αξιοσημείωτη μείωση του μόνιμου πληθυσμού του νέου 

Καλλικρατικού Δήμου Πύλης της τάξης του 27,72 %. Η μείωση αυτή του πληθυσμού του Δήμου είναι 

συνεχόμενη και στις δύο δεκαετίες, 1991 – 2001 και 2001 – 2011. Μάλιστα κατά τη δεκαετία 1991–2001 

η μείωση του μόνιμου πληθυσμού του Δήμου Πύλης ήταν μεγαλύτερη, σε σχέση με την δεκαετία 2001–

2011, κατά δέκα περίπου μονάδες. 

Αναλύοντας περαιτέρω τα δεδομένα των απογραφών, σε επίπεδο Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου 

Πύλης, προκύπτει ότι κατά την εικοσαετία 1991 – 2011, όλες οι Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Πύλης 

έχουν υποστεί σημαντική μείωση του πληθυσμού τους, η οποία είναι συνεχιζόμενη και στις δύο 

περιόδους μεταβολής, δηλαδή κατά τις απογραφικές περιόδους 1991 – 2001 και 2001 – 2011. Σε 

κάποιες μάλιστα περιπτώσεις, οι μειώσεις του μόνιμου πληθυσμού είναι πάνω από το 50% αυτού, όπως 

των Δημοτικών Ενοτήτων, Νεράιδας (71,20%), Πινδέων (55,74%).  

Γενικά παρατηρούμε έντονη μείωση του πληθυσμού σε Δημοτικές Ενότητες που χαρακτηρίζονται ως 

ορεινές ή μειονεκτικές. 

Η Δημοτική Ενότητα Αιθήκων, βρίσκεται στο δυτικό μέρος του Νομού Τρικάλων και είναι καθαρά ορεινή 

περιοχή. 

Είναι η μεγαλύτερη σε έκταση Δημοτική Ενότητα του Δήμου Πύλης, με συνολική έκταση 281 τετραγωνικά 

χιλιόμετρα. Περιλαμβάνει τις Τοπικές Κοινότητες: Ελάτης, Αγίου Νικολάου, Αθαμανίας, Βροντερού, 

Γαρδικίου, Δέσης, Δροσοχωρίου, Καλογήρων, Νεραϊδοχωρίου, Περτουλίου, Πύρρας. 

O συνολικός Mόνιμος Πληθυσμός της Δημοτικής Ενότητας Αιθήκων, σύμφωνα με την απογραφή του 

2011 είναι 1.022 κάτοικοι. Από το 1991 ως το 2011, παρουσίασε μείωση κατά 47%, ποσοστό ιδιαίτερα 

υψηλό, σε σύγκριση με το αντίστοιχο του Δήμου Πύλης (27,2%) και του Νομού Τρικάλων (5,17). 
Πίνακας 33. Απογραφή πληθυσμού  

Περιγραφή 

ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ % 

1991 2001 2011 1991-2001 2001-2011 1991-2011 

Δ.Ε. ΑΙΘΗΚΩΝ  1.929 1.360 1.022 29,50% 24,85% 47,02% 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ  19.844 15.886 14.343 19,95% 9,71% 27,72% 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ  

138.231 132.689 131.085 4,01% 1,21% 5,17% 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

729.505 740.115 732.762 1,45% 0,99% 0,45% 

 

8.7.2. Παραγωγική διάρθρωση της τοπικής οικονομίας 

Η μεγάλη πληθυσμιακή συρρίκνωση οδήγησε όπως είναι αναμενόμενο και σε μείωση του οικονομικά 

ενεργού πληθυσμού .Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός της Δημοτικής Ενότητας Αιθήκων είναι 345 

άτομα και αντιπροσωπεύει το 7% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού του Δήμου Πύλης. Το μεγαλύτερο 

ποσοστό αυτού, βρίσκεται στην Τ.Κ. Ελάτης, που διαθέτει αξιόλογη τουριστική υποδομή, σημαντική όχι 

μόνο για την Δημοτική Ενότητα Αιθήκων, αλλά και για τον Νομό Τρικάλων. 
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Σχήμα 4. Κατανομή οικονομικά ενεργού πληθυσμού ανά ΤΚ της ΔΕ Αιθήκων 

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό (58%) του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της Δημοτικής Ενότητας 

ενεργοποιείται στον Τριτογενή Τομέα, ακολουθεί ο Πρωτογενής με 26% και ο δευτερογενής με 16% 

 
Σχήμα 5. Κατανομή οικονομικά ενεργού πληθυσμού ανά ΤΚ της ΔΕ Αιθήκων ανά τομέα 

 

Η Δημοτική Ενότητα Αιθήκων, είναι η δεύτερη, περιοχή του Νομού Τρικάλων,( μετά την Καλαμπάκα), 

στην συγκέντρωση τουριστικών καταλυμάτων. Στην περιοχή εντοπίζεται μια πραγματική ένταση 

τουριστικών δραστηριοτήτων, που δίνει σε όλη τη ζώνη μια φυσιογνωμία ανάπτυξης και βασίζεται σε 

μικρές μονάδες (κατά μέσο όρο, 35 κλίνες) οικογενειακής μορφής, καθώς και σε παραδοσιακά 

καταλύματα υψηλής κατηγορίας.  

Σημαντικά επίσης στοιχεία, που συμβάλλουν στην ένταση της τουριστικής δραστηριότητας στη 

συγκεκριμένη περιοχή, είναι η ύπαρξη του χιονοδρομικού κέντρου Περτουλίου, καθώς και η ανάπτυξη, 

τα τελευταία χρόνια, ήπιων μορφών τουρισμού και ειδικά του τουρισμού περιπέτειας (ορειβασία, 

ποδήλατο βουνού, ανεμοπτερισμός, αλεξίπτωτο πλαγιάς – parapente, ιππασία, Rafting και καγιάκ). 

 

8.8. Τεχνικές υποδομές 

Καταγράφονται οι τεχνικές υποδομές στην περιοχή μελέτης, υφιστάμενες και προγραμματισμένες, 

περιλαμβάνοντας τουλάχιστον: 
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8.8.1. Συγκοινωνιακές υποδομές 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 

Τρικάλων, το Εθνικό Δίκτυο στην περιοχή μελέτης ανέρχεται σε 61,10 km. Το επαρχιακό δίκτυο 

ανέρχεται σε 133,80 km. (www.trikalacity.gr) 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου της περιοχής είναι η μέτρια ποιότητα οδοστρώματος 

κατά θέσεις, τα εδαφολογικά προβλήματα με φαινόμενα κατολισθήσεων και προβλήματα προσπέλασης 

κατά τη διάρκεια του χειμώνα εξαιτίας του παγετού. 

Στην ευρύτερη του έργου περιοχή και σε ακτίνα 2000μ, οι μοναδικές υποδομές που υπάρχουν είναι 

αυτές των οδικών αξόνων, της ΕΟ Τρικάλων – Άρτας, και κυρίως χωματόδρομων, αγροτικών και 

δασικών, δευτερευόντως ασφαλτοστρωμένων δημοτικών, με τα τυχόν αυτών τεχνικά έργα. 

 

8.8.2. Αποχέτευση 

Δεν υπάρχουν δίκτυα διαχείρισης αποβλήτων, αφού στους οικισμούς της περιοχής, υπάρχουν βόθροι 

για τις ανάγκες των οικιών. Τα λοιπά απόβλητα καλύπτονται και διαχειρίζονται από την Υπηρεσία 

Καθαριότητας του Δήμου Πύλης, σχεδόν σε καθημερινή βάση. 

 

8.8.3. Δίκτυα ύδρευσης, μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

Στον οικισμό της Πύρρας υπάρχει Δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, που διέρχεται πολύ μακριά από την θέση 

του έργου. 

Η όλη περιοχή εξυπηρετείται από τα δίκτυα μέσης τάσης της ΔΕΗ. Από την πολύ ευρύτερη περιοχή 

διέρχεται γραμμή του Εθνικού Δικτύου Υψηλής Τάσης 150 kV. Χαρακτηριστικό πρόβλημα που 

εμφανίζεται στην περιοχή μελέτης όσον αφορά τη σταθερότητα του δικτύου είναι οι συνεχείς διακοπές 

του ρεύματος που οφείλονται στις ακραίες καιρικές συνθήκες και στην παλαιότητα του δικτύου της ΔΕΗ. 

Σχετικά με το δίκτυο τηλεπικοινωνιών, η κατάσταση των τηλεφωνικών εξυπηρετήσεων θεωρείται 

ικανοποιητική. 

 

8.9. Ανθρωπογενείς πιέσεις στο  περιβάλλον 

8.9.1. Υπάρχουσες πηγές ρύπανσης ή άλλες πιέσεις προς το περιβάλλον 

8.9.2. Εκμετάλλευση φυσικών πόρων (ορυκτές πρώτες ύλες, δασικός πλούτος, 

υδάτινοι πόροι, γεωργική γη κ.λπ.) 

Το περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής έχει περιορισμένης έκτασης προβλήματα κυρίως λόγω της 

μετεγκατάστασης του πληθυσμού στα αστικά κέντρα και των περιορισμένων δραστηριοτήτων της 

περιοχής. Τους χειμερινούς μήνες δεν υπάρχει καν κτηνοτροφία. 

Στην άμεση περιοχή του προτεινόμενου έργου δεν υπάρχουν βιομηχανικές μονάδες ούτε και αξιόλογου 

μεγέθους τουριστικές εγκαταστάσεις που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν περιβαλλοντικά 

προβλήματα. 

Το μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής είναι δάσος, το οποίο διαχειρίζεται με σκοπό την απόληψη τεχνικής 

ξυλείας και καυσοξύλων, η δε διαχείριση ασκείται από τον Δήμο Πύλης. Η συστηματική και με 

επιστημονικό τρόπο διαχείριση των δασών της περιοχής έχει συντελέσει στην πολύ καλή κατάσταση 

των δασών. 

Πιέσεις από ανθρωπογενείς δραστηριότητες εις βάρος του φυσικού περιβάλλοντος εμφανίζονται κυρίως 

στις περιοχές τουριστικής έντασης. Η ένταση αυτή προσδιορίζεται στον άξονα Ελάτης - Περτουλίου - 

Νεραϊδοχωρίου, ο οποίος συγκεντρώνει τα Σαββατοκύριακα και την καλοκαιρινή περίοδο μεγάλο αριθμό 

τουριστών.  

Τέλος τα περιβαλλοντικά προβλήματα από τους οικισμούς περιορίζονται στα συνήθη προβλήματα 

διαχείρισης των απορριμμάτων και κυρίως ορθολογικής διάθεσής τους. Περισσότερο το πρόβλημα 

υπάρχει λόγω της έλλειψης παιδείας, αστυνόμευσης και γενικά νοοτροπίας του πληθυσμού. 

 

8.10. Ατμοσφαιρικό περιβάλλον – Ποιότητα αέρα 

8.10.1. Αναφορά των κύριων πηγών εκπομπής ρύπων στον αέρα στην 

περιοχή μελέτης. 

 



 89

8.10.2. Εκτίμηση και αξιολόγηση της υφιστάμενης ποιότητας του 

ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος στην περιοχή μελέτης, με βάση 

διαθέσιμα στοιχεία 

Στην περιοχή δεν υπάρχουν πηγές αέριας ρύπανσης που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντική 

υποβάθμιση της ποιότητας του αέρα.  

Ως ακραίο σενάριο, θα αναφέραμε ως μόνες πιθανές εκπομπές στον αέρα οι προερχόμενες από την 

οικιακή θέρμανση (σόμπες, τζάκια) κατά τη χειμερινή περίοδο, ή από τα διερχόμενα οχήματα, τα οποία 

κινούνται στο επαρχιακό δίκτυο της περιοχής. 

 

8.10.3. Διαχρονικές μεταβολές και τάσεις εξέλιξης 

Τέλος στην ευρύτερη περιοχή του έργου, δεν έχουν προγραμματιστεί δραστηριότητες τέτοιες οι οποίες 

είναι δυνατόν να μεταβάλλουν αρνητικά το ατμοσφαιρικό περιβάλλον της περιοχής του έργου. 

 

8.11.  Ακουστικό  περιβάλλον και δονήσεις 

Στην περιοχή του έργου δεν υπάρχουν πολλές ανθρώπινες δραστηριότητες που προκαλούν 

επιβάρυνση του ακουστικού περιβάλλοντος.  

Επιπλέον, δεν έχουν εντοπισθεί πηγές δονήσεων. 

 

8.12.  Ηλεκτρομαγνητικά πεδία 

Στην άμεση περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν ουσιαστικά ηλεκτρομαγνητικά πεδία που θα μπορούσαν να 

επιδράσουν στο περιβάλλον ή τη δημόσια υγεία. 

 

8.13.  Ύδατα 

8.13.1. Σχέδια διαχείρισης 

Η λεκάνη του εξεταζόμενου έργου τοποθετείται στην υπολεκάνη του Αχελώου ανάντη του φράγματος 

Μεσοχώρας και του ομώνυμου υδρομετρικού σταθμού και καταλαμβάνει μικρό μέρος του ανατολικού 

της τμήματος. Η λεκάνη Πύρρας έχει απιοειδές σχήμα και γενική κατεύθυνση από Β προς Ν. Το όριο 

της λεκάνης Πύρρας μέχρι τη θέση υδροληψίας του εξεταζόμενου έργου παρουσιάζεται στον 

Υδρολογικό Χάρτη που συνοδεύει την παρούσα. Η εμβαδομέτρηση της λεκάνης απορροής προσδιόρισε 

την έκτασή της στη θέση υδροληψίας σε 14,32 km2.  Το μέσο υψόμετρο της λεκάνης βρέθηκε από το 

ΨΜΕ της περιοχής ότι ανέρχεται σε 1615 m, με μέγιστο τα 2124 m και ελάχιστο τα 987 m. 

Μέχρι σήμερα το νερό ρέει ανεκμετάλλευτο προς τα κατάντη. Η χωροδιάταξη της περιοχής είναι τέτοια 

που δεν επιτρέπεται καμιά άλλη χρήση, ο παρακείμενος οικισμός είναι πολύ ψηλότερα από το ρέμα και 

αρδεύονται από άλλες φυσικές και επιστημονικά καλλιεργούμενες πηγές. 

Σε κάθε περίπτωση, τόσο η ποιότητα και η ποσότητα του νερού, μετά τη παραγωγική διαδικασία, δεν 

επηρεάζεται και δεν μεταβάλλεται. Τολμούμε να πούμε ότι μάλλον είναι καλύτερο, ότι οξυγονώνεται 

περισσότερο μετά την διαδικασία παραγωγής, αφού οδηγείται υπό πίεση και τυμπανισμό στις μηχανές 

παραγωγής. 

Η υπό μελέτη μονάδα βρίσκεται στην λεκάνη του Αχελώου. 

 

8.13.1.1. Παρουσίαση των προβλεπόμενων του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων του οικείου 

Υδατικού Διαμερίσματος οι οποίες αφορούν στην περιοχή μελέτης, καθώς και λοιπές 

κανονιστικές διατάξεις προστασίας του υδατικού δυναμικού της περιοχής 

Η παρουσίαση των προβλέψεων του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων και η συμβατότητα του έργου 

εξετάστηκαν στην παράγραφο 5.2.3 (Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων). 

To Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς 

Ελλάδας, εγκρίθηκε πρόσφατα με την αριθμ. Ε.Γ. οικ. 908 (ΦΕΚ 2562/Β/25-09-2014. 

Τέλος εγκρίθηκε η 1η αναθεώρηση του σύμφωνα με το ΦΕΚ 4681 β’ 29-12-2017, ενώ πλέον έχει 

εγκριθεί το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος 

Θεσσαλίας, σύμφωνα με την Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41366/325  ΦΕΚ 2686/Β’/6-7-2018. 

Το ΥΔ Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (ΕL04) περιλαμβάνει τρεις κύριες υδρολογικές λεκάνες του Αχελώου 

του Ευήνου και του Μόρνου Εκτός από τις τρεις κύριες λεκάνες σημαντικό τμήμα του διαμερίσματος 

καταλαμβάνουν και οι λεκάνες των παραπόταμων του Αχελώου Ταυρωπού Τρικεριώτη Αγραφιώτη και 
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Ινάχου και άλλα μικρότερα υδατορεύματα πχ Ξηροπόταμος Αράπης κλπ 

Τα όρια των κυριότερων υδρολογικών λεκανών καθορίζονται από τις ακόλουθες οροσειρέςQ 

Λεκάνη Αχελώου Δυτικά Θύαμο Μακρύ Βάλτος Αθαμάνια Βορειοδυτικά Λάκμος Ανατολικά Πίνδος 

Τυμφρηστός Οξιά Παναιτωλικό,  

Λεκάνη Ευήνου Βόρεια βορειοδυτικά Παναιτωλικό Βορειοανατολικά Βαρδούσια Νοτιοανατολικά όρη, 

Ναυπακτίας και Αράκυνθος,  

Λεκάνη Μόρνου Γκιώνα Οίτη 

Το Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Στερεός Ελλάδας, (ΕL04) σύμφωνα με την κωδική του αρίθμηση 

αποτελεί ένα από τα Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας. Εκτείνεται στο βόρειο τμήμα της περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας στην οποία εμπίπτει και η μεγαλύτερη του έκταση Περιλαμβάνει ακόμη μέρος των 

Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Ιονίων Νήσων μικρό μέρος της Περιφέρειας Θεσσαλίας και ελάχιστο 

μέρος της Περιφέρειας Ηπείρου. Τα γεωγραφικά του όρια αποτελούν το όρος Λάκμος προς τα 

βορειοδυτικά ο ορεινός όγκος της Πίνδου των Βαρδουσιών και της Γκιώνας προς τα ανατολικά τα όρη 

Βάλτου και Αθαμανικά ο Αμβρακικός Κόλπος και το Ιόνιο Πέλαγος προς τα δυτικά ο Κορινθιακός Κόλπος 

και ο Πατραϊκός κόλπος προς τα νότια. 

Το έργο ανήκει στην υπολεκάνη Καμναίτικο ρέμα, με κωδικό EL0415R000236056N, εμβαδού 

138,76km2 , παροχής 48,94m3/h, μήκους ρέματος 24,4km και κατατάσσεται στον τύπο R-M2 

 

 
Σχήμα 6. Θέση όρια και κύριες λεκάνες του υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Ελλάδας 

 

8.13.1.2. Έλεγχος συμβατότητας του έργου ή της δραστηριότητας σε σχέση με τις προβλέψεις 

των σχεδίων διαχείρισης υδάτων και τις λοιπές προαναφερόμενες κανονιστικές διατάξεις 

Η λειτουργία της μονάδας δεν αναμένεται να επηρεάσει το υδατικό στοιχείο της περιοχής καθώς η 

διαδικασία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,  δεν μειώνει την ποσότητα νερού, αλλά εκμεταλλεύεται 

μόνο την δύναμη αυτού. Μετά την παραγωγική διαδικασία αφήνεται ελεύθερο στην κοίτη του ρέματος. 

Τέλος, από την λειτουργία της μονάδας δεν παράγονται υγρά απόβλητα παρά μόνο αστικά λύματα 

οικιακού τύπου για τα οποία έχει προβλεφθεί η συλλογή τους σε χημική τουαλέτα και η διάθεσή τους 

ανά τακτά χρονικά διαστήματα με βυτιοφόρο όχημα στις εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων του 

Νομού. 

 

8.13.1.3. Έλεγχος συμβατότητας του έργου ή της δραστηριότητας σε 

σχέση με τις προβλέψεις τυχόν εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας. 
Το εξεταζόμενο έργο δεν εμπίπτει στην άνωθεν κατηγορία. 
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8.13.2. Επιφανειακά ύδατα 

8.13.2.1. Περιγραφή επιφανειακού φυσικού ή τεχνητού υδρογραφικού 

δικτύου στην περιοχή μελέτης 

Όπως προαναφέρθηκε, όσον αφορά το σύστημα επιφανειακών υδάτων (ΥΣ), η υπό εξέταση περιοχή 

του έργου βρίσκεται στη Διαχειριστική υδρολογική Λεκάνη της Λεκάνης Απορροής Αχελώου (ΛΑΠ 

ΕL0415). Η λεκάνη απορροής του ρέματος Κρυόβρυσης παρουσιάζεται στον επισυναπτόμενο 

Υδρολογικό χάρτη της μελέτης. Υδρογραφικά  η χαράδρωση έχει κωδικό Δ4 34 01 04, Υδατική 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Δ4), Υδατικό Διαμέρισμα Αχελώου (34), Υδρολογική Λεκάνη Αχελώου 

(01), Υπολεκάνη Καμναίτικου. 

 

 
Εικόνα 10: Χάρτης επιφανειακών υδάτων ΥΔ Δυτικής Ελλάδας 

 

Το συγκεκριμένο ποτάμιο ΥΣ που διέρχεται από την περιοχή της μελέτης με κωδ EL0415R000236056N, 

τύπου R-M2  

 

8.13.2.2. Περιγραφή των υφιστάμενων χρήσεων, θεσμοθετημένων και πραγματικών, των 

επιφανειακών υδατικών πόρων 
Για το προαναφερόμενο επιφανειακό ΥΣ της εξεταζόμενης περιοχής, δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες 

ή θεσμοθετημένες απολήψεις υδάτων για οποιαδήποτε χρήση ( ύδρευση, άρδευση, Βιομηχανική χρήση) 

είτε απευθείας από το επιφανειακό ΥΣ είτε από πηγές εντός της υδρολογικής λεκάνης. 

 

8.13.2.3. Παρουσίαση διαθέσιμων ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων στις κύριες ροές και 

στα ύδατα που επηρεάζονται από το έργο 
8.13.2.4. Διαθέσιμες διαχρονικές μεταβολές και τάσεις εξέλιξης της ποιότητας και ποσότητας 

των επιφανειακών υδάτων 
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης ΛΑΠ του ΥΔ Δυτικής Ελλάδας, 

σχετικά με την οικολογική κατάσταση και το οικολογικό δυναμικό του εξεταζόμενου ποτάμιου ΥΣ, 

αποδίδεται με μηδενικούς ρύπους. 

Τέλος, δεν υπάρχουν επιπλέον διαθέσιμα στοιχεία για τις διαχρονικές μεταβολές και τάσεις εξέλιξης της 

ποιότητας και ποσότητας των ανωτέρω επιφανειακών υδάτων, πέραν των όσων προαναφέρθηκαν. 

ΜΥΗΕ 
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8.13.3. Υπόγεια ύδατα 

8.13.3.1. Περιγραφή των υδρογεωλογικών χαρακτηριστικών της περιοχής μελέτης 

Η περιοχή μελέτης ανήκει στο ΥΥΣ Ωλονού -Πίνδου με κωδικό EL0400130 και έκτασης 3921,90Km2. 

 
Εικόνα 11: Θέση και όρια υπόγειων υδάτων ΥΔ Δυτικής Ελλάδας 

 

8.13.3.2. Περιγραφή των υφιστάμενων χρήσεων, θεσμοθετημένων και πραγματικών, των 

υπογείων υδατικών πόρων 

Η έκταση του υπόγειου υδατικού συστήματος ΕL0500200 καλύπτεται από δασικές περιοχές, φυσική 

βλάστηση και από μικρές αγροτικές περιοχές οικίας δυναμικής, και μικρών δενδρωδών καλλιεργειών. 

 

8.13.3.3. Παρουσίαση διαθέσιμων ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων στους κύριους 

υπόγειους υδροφορείς, καθώς και σε όσους επηρεάζονται από το έργο 

 

 

ΜΥΗΕ 
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Εικόνα 12: Προστατευόμενες περιοχές Υδάτινου Διαμερίσματος Δυτικής Ελλάδας - Το υπό μελέτη έργο δεν σχετίζεται 

με καμία από τις παραπάνω περιοχές 

 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ 

ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, τα υδροηλεκτρικά έργα, δεν θεωρούνται 

περιβαλλοντική πίεση για τα επιφανειακά Υδατικά συστήματα καθώς δεν αποτελούν πηγή ρύπανσης. 

Επιπροσθέτως, με δεδομένη τη μικρή τους δυναμικότητα εκτιμάται πως δεν δημιουργούν 

υδρομορφολογικές αλλοιώσεις στα επιφανειακά ΥΣ. 

Το ρέμα Κρυόβρυση στο οποίο σχεδιάζεται το προτεινόμενο έργο δεν κατατάσσεται στα ύδατα 

αναψυχής και ως εκ τούτου δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού του υπό μελέτη έργου. Το προτεινόμενο 

έργο δεν αντιβαίνει στις αρχές και τις κατευθύνσεις που θέτει το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών 

Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Ελλάδας. 

 

8.13.4. Στοιχεία στερεοπαροχής 

Η στερεοπαροχή περιγράφει το στιγμιαίο ρυθμό μεταφοράς των φερτών που παρατηρείται στη διατομή 

αναφοράς (µάζα / χρόνος συνήθως kg/sec). Αποτελεί ένα μέγεθος που εκφράζει το προϊόν διάβρωσης 

της εδαφικής έκτασης και της κοίτης του ποταμού. Το σύνολο των φερτών υλικών που κάποια 

καθορισμένη στιγμή μετακινείται από τη ροή, αποδίδεται με τον όρο ιζηματογενές φορτίο και η διάκριση 

των φερτών υλικών ενός ποταμού μπορεί να γίνει ως προς δύο παράγοντες: α) ως προς τον τρόπο 

μεταφοράς τους και β) ως προς την προέλευσή τους.  

Ως προς τον τρόπο μεταφοράς το φορτίο διακρίνεται στο εν αιωρήσει (suspended load), όταν τα φερτά 

υλικά μεταφέρονται με την τύρβη χωρίς καμία επαφή με την κοίτη για μεγάλο χρονικό διάστημα, και το 

φορτίο σε σύρση ή κύλιση (bed load), όταν τα στερεά υλικά μεταφέρονται σχεδόν σε απόλυτη επαφή με 

την κοίτη. Η διάκριση αυτή δεν είναι απόλυτη, και γενικά μπορεί να θεωρηθεί ότι ως φερτά υλικά είναι 

εκείνα με μέγεθος άνω των 0,85mm, διάκριση που βασίζεται στο κριτήριο που αναφέρει ότι η ταχύτητα 

καθίζησης γίνεται ίση με τη συρτική ταχύτητα.  

Ως προς τη προέλευσή τους, τα φερτά διακρίνονται σε φορτίο κοίτης και σε φορτίο απόπλυσης. Το 

φορτίο κοίτης αναφέρεται σε φερτά υλικά τα οποία ήδη βρίσκονται στις κοίτες του υδρογραφικού δικτύου, 

ενώ το φορτίο απόπλυσης είναι περισσότερο λεπτόκοκκο, παράγεται μόνο κατά τη διάρκεια 

πλημμυρικών γεγονότων και προέρχεται από τη διάβρωση των γεωλογικών σχηματισμών της λεκάνης 

απορροής.  
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Στον Ελληνικό χώρο, υπάρχει πλήρης απουσία οποιασδήποτε εκτίμησης για τη στερεοπαροχή των 

ποταμών, καθώς εδώ και αρκετά χρόνια έχει εγκαταλειφθεί οποιοδήποτε πρόγραμμα μέτρησης είχε 

ξεκινήσει.  

Τονίζεται ότι μετρήσεις σε στερεοπαροχή, έχουν γίνει σε αρκετά Ελληνικά ποτάμια (πχ Αλιάκμονας, 

Άραχθος, Αχελώος) από τη ΔΕΗ, οι οποίες ωστόσο έχουν διακοπεί. 

Σε ό,τι αφορά το ρέμα Κρύοβρυση, δεν υπάρχουν διαθέσιμες μετρήσεις στερεοπαροχής, συνεπώς δεν 

είναι δυνατός ο προσδιορισμός των στερεών από το προτεινόμενο σημείο. 

Ωστόσο, στην εικόνα που ακολουθεί, αποτυπώνονται τα αποτελέσματα από εμπειρικά μοντέλα που 

έχουν εφαρμοστεί στον Ελλαδικό χώρο, για την εκτίμηση της στερεοαπορροής σε επιλεγμένα ποτάμια. 

Τονίζεται ότι ο όρος στερεοαπορροή (SSY), αφορά τη ποσότητα φερτών υλικών που διέρχονται από 

μία διατομή αναφοράς του ποταμού, σε μία καθορισμένη χρονική διάρκεια. 

H θέση Αυλάκι του ποταμού Αχελώου, όπως αναφέρεται στην επόμενη εικόνα, είναι το πλησιέστερο 

σημείο κατάντη του προτεινόμενου έργου, στο οποίο έχει εκτιμηθεί η στερεοαπορροή με τη χρήση 

εμπειρικών μοντέλων και όχι μετρήσεων. Τονίζεται ότι ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει ενδεικτικές 

τιμές για τη διακύμανση της στερεοαπορροής στον Ελλαδικό Χώρο, και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για την εκτίμηση των αντίστοιχων τιμών στο προτεινόμενο ρέμα. 

Σε κάθε περίπτωση η εικόνα του ρέματος, συνηγορεί στην χαμηλή στερεοπαροχή, αφού δεν υπάρχουν 

ενδείξεις διάβρωσης κλπ φαινομένων που συνάγουν στην παρουσία έντονη στερεομεταφοράς. Επίσης 

τα ίχνη της δράσης του ρέματος που αποτυπώνονται στα υφιστάμενα 2 τεχνικά έργα (πλακοσκεπής 

οχετοί), δεν δείχνουν στερεομεταφορική δράση του ρέματος. 

 

 
Πίνακας 34. Θέσεις μετρήσεων στερεοπαροχής σε έρευνα Ζαρρή Λυκούδη (2007) και εκτιμήσεις 

Κουτσογιάννη και Ταρλά (1987) 

 

8.14.  Εμπλουτισμός ρέματος 

Μεταξύ του σημείου της υδροληψίας και του σταθμού παραγωγής υπάρχουν έξι παροχές εμπλουτισμού 

του ρέματος από αντίστοιχα συμβάλλοντα υδατορέματα, μικρής παροχευτικότητας. 

  

8.15. Τάσεις εξέλιξης του περιβάλλοντος (χωρίς το έργο) 

8.15.1. Εκτίμηση των τάσεων εξέλιξης στο περιβάλλον της περιοχής χωρίς το έργο 

Η υλοποίηση του υπό μελέτη έργου γίνεται σε δασική έκταση, συνεπώς δεν επηρεάζεται σε καμιά 

περίπτωση η όποια αγροτική έκταση υπάρχει διαθέσιμη. 

 

8.15.2. Συμπεράσματα και συνολική αξιολόγηση των διαχρονικών μεταβολών και τάσεων 

εξέλιξης που καταγράφηκαν στις προηγούμενες ενότητες του παρόντος κεφαλαίου 

εξέλιξης στο περιβάλλον της περιοχής χωρίς το έργο 

Οποιοδήποτε έργο χαρακτηρίζεται σύμφορο από περιβαλλοντική άποψη με την διερεύνηση του 

μηδενικού σεναρίου. Σύμφωνα με αυτό το κριτήριο, εξετάζονται οι πιθανές μη αντιστρεπτές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη λειτουργία του προτεινόμενου έργου, καθώς και οι πιθανές μη 
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αντιστρεπτές επιπτώσεις από την απουσία του έργου. Η σύγκριση των δύο αποτελεσμάτων καθιστά 

ένα έργο σκόπιμο ή μη. 

Το προτεινόμενο ΜΥΗΕ, εντάσσεται στο πλαίσιο παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η 

οποία παράγεται αξιοποιώντας μία εναλλακτική πηγή ενέργειας, δηλαδή το νερό ελεύθερης ροής. 

Η ύπαρξη και η βιωσιμότητα του εν λόγω ΜΥΗΕ εξασφαλίζεται αφ’ ενός μεν από το ικανό και ευνοϊκό 

υδρολογικό δυναμικό στην περιοχή εγκατάστασής του, αφ’ ετέρου δε από την εξασφαλισμένη διάθεση 

της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στη ΔΕΗ.  

Έτσι, βασικό στοιχείο της βιωσιμότητας του έργου, είναι η ασφαλής και αξιόπιστη διάθεση της 

παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.  

Στην παράγραφο 6.5.3 αποδόθηκε με σαφήνεια το περιβαλλοντικό όφελος από την κατασκευή του 

έργου. Επιπλέον, όπως τεκμηριώνεται στην ανάλυση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προκαλεί 

μηδενικές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε τοπικό, περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο.  

Η λειτουργία του Μ.Υ.Η.Ε. θα έχει θετικές επιδράσεις, αφού το έργο θα έχει σημαντική συνεισφορά στην 

ηλεκτροδότηση και περιβαλλοντική αναβάθμιση της Θεσσαλίας και θα συνεισφέρει στην κάλυψη ενός, 

μικρού έστω, μέρους του συνόλου των ενεργειακών αναγκών της χώρας. 

Συμπερασματικά το έργο θα οδηγήσει στα ακόλουθα: 

• Αύξηση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (τοπικό επίπεδο) 

• Δημιουργία νέων τοπικών θέσεων εργασίας (τοπικό επίπεδο) 

• Μείωση εκπομπών αερίων ρύπων στην ατμόσφαιρα (Εθνικό επίπεδο) 

• Αποκεντρωμένη (περιφερειακή) ανάπτυξη (Εθνικό επίπεδο) 

• Απεξάρτηση από εισαγόμενη ενέργεια (Εθνικό επίπεδο) 

• Αναβάθμιση του περιβάλλοντος (Εθνικό και τοπικό επίπεδο) 

 

Όσον αφορά τη μηδενική λύση, δηλαδή τη μη χωροθέτηση του έργου στην περιοχή, θεωρείται ότι η 

λύση αυτή πρέπει να αποκλειστεί, επειδή το συγκεκριμένο έργο δεν προκαλεί σημαντικές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή μη αντιστρέψιμες, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της 

παρούσας μελέτης. 

Επιπλέον, η μη υλοποίηση του έργου και η παραγωγή ενέργειας από συμβατικούς σταθμούς 

ηλεκτροπαραγωγής, συνεπάγεται μεταξύ άλλων περισσότερες εκπομπές άλλων επικίνδυνων ρύπων 

(όπως τα αιωρούμενα μικροσωματίδια, τα οξείδια του αζώτου, οι ενώσεις του θείου, κλπ). Οι εκπομπές 

διοξειδίου του άνθρακα πυροδοτούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και αλλάζουν το κλίμα της Γης, ενώ 

η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον (όξινη βροχή). 

Συμπερασματικά, η υλοποίηση του προτεινόμενου έργου αποτελεί μία οικονομικά αποδοτική, βιώσιμη 

και φιλική προς το περιβάλλον δραστηριότητα, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ετήσιας 

παραγόμενης ενέργειας που έχουν γίνει και το συνολικό σχεδιασμό του έργου. 
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9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

9.1. Μεθοδολογικές απαιτήσεις 

Σαν περιβαλλοντική επίπτωση ορίζεται η μεταβολή των περιβαλλοντικών συνθηκών ή αντίστοιχα η 

μεταβολή των παραμέτρων του περιβάλλοντος (φυσικού και ανθρωπογενούς) που επικρατούν σε μια 

περιοχή.  

Η μεταβολή αυτή μπορεί να είναι θετική ή αρνητική, (δηλαδή να αναβαθμίζει ή να υποβαθμίζει την ποιότητα 

του περιβάλλοντος), μακροχρόνια ή βραχυχρόνια, μόνιμη ή παροδική και άμεση ή έμμεση. Η εκτίμηση και 

αξιολόγηση των πιθανά σημαντικών επιπτώσεων εστιάζει κυρίως στις ιδιότητες τους, όπως η πιθανότητα 

εμφάνισης, η έκταση, η ένταση κ.λ.π. Η εκτίμηση των επιπτώσεων γίνεται επίσης, λαμβάνοντας υπόψη 

και τις αθροιστικές επιπτώσεις από άλλα έργα ή δραστηριότητες που υφίστανται στην περιοχή. 

Για την εκτίμηση και αξιολόγηση των προκαλούμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων του εξεταζόμενου 

Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράμετροι : 

 Χαρακτήρας επιπτώσεων : Αφορά το είδος των επιπτώσεων–επιδράσεων (αρνητικές – ουδέτερες 

– θετικές). 

 Μέγεθος επιπτώσεων : Εκτιμάται το μέγεθος των προκαλούμενων από το έργο περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων. (σημαντικές – μέτριες - ασθενείς). 

 Διάρκεια επιπτώσεων : Αφορά στη διάρκεια κατά την οποία λαμβάνουν χώρα οι επιπτώσεις 

(Βραχυχρόνιες - Μακροχρόνιες). 

 Δυνατότητα ανάταξης – με φυσικά μέσα : Εκτιμάται η δυνατότητα που υπάρχει να αναταχτούν οι 

προκαλούμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις με φυσικές διεργασίες (αναστρέψιμες - μερικώς 

αναστρέψιμες - μη αναστρέψιμες). 

 Δυνατότητα αντιμετώπισης-με τεχνητά μέσα : Αναφέρεται η δυνατότητα που υπάρχει να 

αντιμετωπιστούν οι προκαλούμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις με κατασκευή κατάλληλων τεχνικών 

έργων – εφαρμογών (τεχνολογίες αντιρρύπανσης, έργα αποκατάστασης περιβάλλοντος κ.ά.) 

(αντιμετωπίσιμες - μερικώς αντιμετωπίσιμες - μη αντιμετωπίσιμες). 

 Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς εκτίμησης–αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (σε τοπικό 

επίπεδο, σε επίπεδο περιοχής μελέτης, σε επίπεδο ευρύτερης περιοχής). 

Η εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την υλοποίηση του εξεταζόμενου 

έργου αφορά τόσο στη φάση κατασκευής, όσο και στη φάση λειτουργίας. 

 

9.5.1. Πιθανότητα εμφάνισης 

Υπάρχει η πιθανότητα να επηρεαστούν προσωρινά τα μορφολογικά χαρακτηριστικά από τις εκσκαφές και 

χωματουργικές εργασίες καθώς και το οδικό δίκτυο της περιοχής λόγω της κίνησης των οχημάτων για τη 

μεταφορά προσωπικού και εξοπλισμού, κατά τη φάση κατασκευής τoυ σταθμού. 

Κατά την λειτουργία του έργου, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, πέραν των συνήθων ρύπων από την 

κίνηση των οχημάτων προσωπικού – ελέγχου του έργου. 

Τέλος, η πιθανότητα ρύπανσης των εδαφών και των υδάτων της περιοχής είναι σχεδόν μηδενική, εφόσον 

ληφθούν και τηρηθούν τα κατάλληλα μέτρα, όπως αυτά προβλέπονται με την παρούσα μελέτη. 

 

9.5.2. Μέγεθος επηρεαζόμενης γεωγραφικής περιοχής ή του επηρεαζόμενου πληθυσμού 

Μόνο τοπικού χαρακτήρα οι όποιες ελάχιστες επιπτώσεις κατά την φάση κατασκευής. 

 

9.5.3. Έντασης της μεταβολής – σχετικές οριακές τιμές 

Λόγω του μικρού μεγέθους και της φύσης του έργου, όλες οι προαναφερόμενες πιθανές επιπτώσεις θα 

είναι μικρής εντάσεως, τοπικού χαρακτήρα και εντός των ορίων που προβλέπει η Νομοθεσία, χωρίς να 

επηρεάζονται η ευρύτερη γεωγραφική περιοχή και ο πληθυσμός της. 

Οι τιμές των ρύπων υπολογίστηκαν εκτενώς στο αντίστοιχο κεφάλαιο. 

 

9.5.4. Πολυπλοκότητα των επιπτώσεων 

Δεν υπάρχει πολυπλοκότητα επιπτώσεων, (άμεσες ή έμμεσες) καθώς και εξαρτήσεις έντασης και έκτασης 

από παράγοντες εκτός έργου. 
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9.1.5. Χαρακτηριστικοί χρόνοι (χρονικός ορίζοντας εμφάνισης των επιπτώσεων, διάρκεια, 
επαναληπτικότητα) 
9.1.6. Δυνατότητες πρόληψης, αποφυγής, αναστροφής ή ελαχιστοποίησης 
Κατά τη φάση κατασκευής του έργου, οι εργασίες δεν αναμένεται να διαρκέσουν μεγάλο χρονικό διάστημα, 

οπότε οι προκαλούμενες επιπτώσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής θεωρούνται βραχυχρόνιες. 

Κατά τη λειτουργία του σταθμού, οι όποιες μικρού μεγέθους και εντάσεως επιπτώσεις θα είναι συνεχείς 

και μακροχρόνιες, ανάλογα και με την περιοδικότητα της λειτουργίας της μονάδας (συνεχής λειτουργία, 

προγραμματισμένες συντηρήσεις, έκτακτες βλάβες κ.λπ.). Σε κάθε περίπτωση, με τα κατάλληλα 

προληπτικά και αλλά μέτρα που προτείνονται, δύναται να ελαχιστοποιηθούν ή ακόμα και να αποφευχθούν 

όλες οι όποιες περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις της περιοχής μελέτης κατά τη φάση κατασκευής και 

λειτουργίας του έργου, καθιστώντας τες εκτός από μικρές, προσωρινές και πλήρως αντιστρέψιμες. 

 

9.1.6. Διασυνοριακός χαρακτήρας 
Η θέση και το μικρό μέγεθος του έργου δεδομένης και της Βέλτιστης Διαθέσιμης Τεχνολογίας που θα 

χρησιμοποιηθεί, διασφαλίζουν τη σχεδόν μηδενική πιθανότητα διασυνοριακής ρύπανσης σε γειτονικά 

κράτη, αλλά και ειδικότερα σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τη λειτουργία της νέας Μονάδας. 

 

9.2. Επιπτώσεις σχετικά με τα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά 
Οι επιπτώσεις στην ποιότητα της ατμόσφαιρας της ευρύτερης περιοχής του Έργου αναμένεται ότι θα 

προέλθουν από τις εκπομπές των μηχανημάτων κατασκευής και της μεταφοράς του σχετικού εξοπλισμού 

που θα χρησιμοποιηθούν σε όλες τις φάσεις των κατασκευαστικών εργασιών.  

Οι εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός, τα δομικά μηχανήματα και τα οχήματα μεταφοράς, εκπέμπουν αέριους 

ρύπους ως αποτέλεσμα της καύσης υγρών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων των αερίων του 

θερμοκηπίου (δηλ. μονοξείδιο άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα και υδρογονάνθρακες-HC). 

Επιπρόσθετα, τα κατασκευαστικά έργα που είναι αναγκαία για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου 

αναμένεται να προκαλέσουν τη δημιουργία σκόνης στην περιοχή, Επίσης, σκόνη θα δημιουργηθεί από 

την συσσώρευση και αποθήκευση υλικών (χώμα, άμμος, κτλ) στο χώρο των εργοταξίων καθ’ όλη τη 

διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών. 

Οι περιορίζονται εντός της υφιστάμενης κοίτης του ρέματος και παραπλεύρως υφιστάμενους δασικού 

δρόμου, που σε καμιά περίπτωση δεν θα επηρεάσουν τα κλιματικά χαρακτηριστικά, αφού πρόκειται για 

στατικό ουδέτερο έργο, που μόνο σκοπό έχει τη εγκατάσταση του αγωγού προσαγωγής, του εργοστασίου 

και της υδροληψίας. 

Κατά την λειτουργία της μονάδας δεν υπάρχουν αλλαγές στο μικροκλίμα, μεταβολή στη θερμοκρασία της 

περιοχής ή στην θερμοχωρητικότητα. Επίσης δεν υπάρχουν εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. 

Στην παράγραφο 9.9 γίνεται εκτενής αναφορά στον υπολογισμό συγκεντρώσεων αερίων ρύπων. 

Κατά τη φάση της κατασκευής του έργου οι αέριες εκπομπές ρύπων, θα είναι σε μικρές συγκεντρώσεις με 

αποτέλεσμα να μη δημιουργούν προβλήματα ούτε μέσα στον ίδιο το χώρο του εργοταξίου. Οι επιπτώσεις 

από την κίνηση των μηχανημάτων είναι εξίσου μικρές δεδομένου ότι οι εκπομπές τους διασπείρονται σε 

όλη την έκταση της διαδρομής και δεν αθροίζονται στους ρύπους που θα παράγονται στο χώρο του 

εργοταξίου.  

Πρόκειται για τις συνήθεις εκπομπές, που παράγονται σε κάθε κατασκευαστικό έργο. 

Η ποιότητα της ατμόσφαιρας στην περιοχή του έργου περιεγράφηκε στο Κεφάλαιο 8, το μέγεθος των 

αέριων εκπομπών, η μικρή χρονική διάρκεια, καθώς και τα προτεινόμενα μέτρα  αναμένεται ότι κατά το 

στάδιο των κατασκευαστικών εργασιών δεν θα προκληθεί καμία παράβαση της ισχύουσας 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας, συνεπώς οι επιπτώσεις εκτιμάται ότι θα είναι μικρές. 

Σαφώς και η παραγωγή σκόνης θα είναι σε αυξημένα επίπεδα, κατά την διάρκεια της κατασκευής του 

έργου, χωρίς όμως να επιφέρει ανεπανόρθωτες βλάβες στην περιοχή. Για τις επιπτώσεις της σκόνης στα 

είδη χλωρίδας, πανίδας, ορνιθοπανίδας καθώς και στο ανθρωπογενές περιβάλλον αναφέρονται τα εξής: 

- Χλωρίδα: ποσότητες σκόνης θα επικάθονται στην χλωρίδα της περιοχής. Οι ποσότητες αυτές δεν 

αναμένονται να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα, ούτε να μεταβάλλουν ποιοτικά και ποσοτικά 

χαρακτηριστικά τους. Μεταβολές στη σύνθεση των ειδών δεν αναμένονται. Τέλος με την πρώτη βροχή 

έρχεται πλήρη αποκατάσταση. 

- Πανίδα: αναφορές σχετικά με τις επιπτώσεις της σκόνης στα είδη πανίδας δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα.  
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- Υγεία κατοίκων: τα προτεινόμενα έργα χωροθετούνται παραπλεύρως του οικισμού. Συνεπώς πρέπει η 

περίοδος εργασιών να μην συμπίπτει με την ύπαρξη παραθεριστικής περιόδου, τουλάχιστον στο τμήμα 

της υδροληψίας που είναι κοντύτερα στον οικισμό. 

Όσον αφορά την φάση λειτουργίας, πρώτη ύλη στην ηλεκτροπαραγωγή είναι μόνο το νερό (η κίνηση του 

νερού) και για αυτό η εκπομπή ρύπων στο περιβάλλον κατά τη λειτουργία του ΜΥΗΕ θα είναι μηδενική. 

Συνεπώς η λειτουργία του ΜΥΗΕ δεν προκαλεί ρύπανση στο περιβάλλον, αντίθετα συμβάλει προς ένα 

καλύτερο περιβάλλον, αφού υποκαθιστά την καύση συμβατικών καυσίμων για ηλεκτροπαραγωγή, 

μειώνοντας την εκπομπή ρύπων.  

Το προτεινόμενο έργο είναι έργο εντασσόμενο πλήρως στον ορισμό της βιώσιμης ανάπτυξης. Σημειώνεται 

ότι το έργο δεν προκαλεί καμία αλλαγή στο ευρύτερο κλίμα της περιοχής από τη στιγμή που δεν εξαρτάται 

η επηρεάζει άλλα κλιματολογικά στοιχεία (θερμοκρασία, υγρασία, κλπ). 

 

9.3. Επιπτώσεις στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 
Η κατασκευή των έργων δεν σχετίζεται με καμία μεταβολή στα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της 

περιοχής καθώς δεν προβλέπεται καμία επέμβαση στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του υδατορεύματος, 

εκτός από την θέση υδροληψίας, που θα αλλάξει στο σύνολο το ρέμα. Πέραν αυτού καμιά άλλη 

επίδραση στα γενικά χαρακτηριστικά του, καθώς το έργο αφορά απαγωγή μέρους της παροχής του 

ρέματος και επαναφορά της προς τα κατάντη.  

Επιπλέον θα υπάρχει μόνιμη μεταβολή στο χώρο εγκατάστασης του ΜΥΗΕ, αλλά περιορισμένης 

έκτασης και μάλιστα με ένα κτίριο, που θα γίνει κάθε προσπάθεια ενσωμάτωσης στο τοπίο. 

Ο σταθμός παραγωγής και η υδροληψία που σχεδιάστηκαν θα εκμεταλλεύονται τις παροχές της κοίτης 

του ρέματος για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας μέσω του κατάλληλου Η/Μ εξοπλισμού. 

Κατά τη φάση λειτουργίας του προτεινόμενου ΜΥΗΕ δεν αναμένονται επιπτώσεις στο έδαφος και 

υπέδαφος, στη γεωλογική διάταξη των πετρωμάτων και στην τοπογραφία της περιοχής, αλλά ούτε στα 

υφιστάμενα τεκτονικά χαρακτηριστικά. H λειτουργία του ΜΥΗΕ δεν ενέχει κινδύνους επί του εδάφους ή 

της γεωλογίας της περιοχής μελέτης. 

Σίγουρα κάθε κατασκευή μόνιμης κατάστασης σε ένα χώρο, αποτελεί επίπτωση στα μορφολογικά 

χαρακτηριστικά του χώρου, αλλά σε αντιστοίχιση με τα οφέλη που προκύπτουν δεν δύναται τέτοιες 

κατασκευές να μην χρήζουν χωροθέτησης. 

 

9.4. Επιπτώσεις σχετικές με τα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά 
Το έργο δεν αναμένεται να έχει καμία αρνητική επίπτωση ως προς τα γεωλογικά, τεκτονικά και 

εδαφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, αφού πρόκειται για σύνηθες έργο, με χρήση δομικών και 

οχημάτων μεταφοράς υλικών. Επίσης οι εκσκαφές και λοιπές ενέργειες θα είναι επί σταθερού εδάφους, 

μικρού βάθους και απολύτως ελεγχόμενης κατάστασης. 

Κατά την διάρκεια λειτουργίας της δεν θα λάβουν χώρα εργασίες που μπορεί πιθανόν να προκαλέσουν 

καθιζήσεις, κατολισθήσεις και άλλα γεωλογικά φαινόμενα. 

 

9.5. Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον 

9.5.1. Χλωρίδα 

Ο χώρος των έργων κινείται σε έκταση σχεδόν γυμνή από βλάστηση, εκτός από το χώρο εγκατάστασης 

του ΜΥΗΕ, που απαιτείται η απομάκρυνση μεμονωμένων ξυλωδών ατόμων δέντρων. 

Τόσο στην περιοχή της υδροληψίας, αλλά και της πορείας του αγωγού η βλάστηση περιορίζεται σε 

θαμνώδη άτομα χαμηλής χλωριδικής αξίας, κατά κύριο λόγο αγριοτριανταφυλλιάς, βάτα και αγροστώδη 

φυτά.  

Επιπλέον στην περιοχή του έργου, δεν υπάρχουν είδη χλωρίδας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 

92/43/ΕΕ. 

 

9.5.2. Πανίδα 

Η κατασκευή και λειτουργία ενός έργου δύναται να προκαλέσει επιπτώσεις στα είδη της πανίδας της 

περιοχής. Οι παράγοντες εκείνοι που μπορούν να προκαλέσουν επιπτώσεις στο βιολογικό κύκλο των 

ειδών της πανίδας της περιοχής είναι η καταστροφή των ενδιαιτημάτων τους, ο θόρυβος, η σκόνη, η 

φωτορύπανση και η ανθρώπινη παρουσία.  
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Οι επιπτώσεις που μπορεί να έχουν αυτοί οι παράγοντες σχετίζονται με τη διατροφή, την αναπαραγωγή, 

τη φωλεοποίηση, τις μετακινήσεις και την διασπορά των ειδών της πανίδας. 

Η σημαντικότητα των παραγόντων όχλησης εξαρτάται από την ισχύ, τη διάρκεια και την ένταση αυτών. 

Επίσης εξαρτάται από την ύπαρξη διαθέσιμων ενδιαιτημάτων κατάλληλων για τη διαβίωση των ειδών 

σε παρακείμενες περιοχές.  

Το προτεινόμενο έργο, απέχει από τέτοιες καταστάσεις για έναν ουσιαστικό λόγο. Βρίσκεται πολύ κοντά 

στον οικισμό της Πύρρας, οριακά εκτός του σχεδίου του οικισμού και μάλιστα τις βραδινές ώρες 

φαίνονται τα φώτα του οικισμού, καθώς και ο φωτισμός των οικιών. Επίσης οι θόρυβοι λόγω της 

ανθρώπινης παρουσίας είναι οι συνήθεις με εξάρσεις σε ένταση και διάρκεια την θερινή διάρκεια. Ως εκ 

τούτω η περιοχή υφίσταται ήδη κάποιες επιβαρύνσεις, σύνηθες και τώρα και μετά την κατασκευή του 

έργου. 

Για το συγκεκριμένο έργο η συνολική απώλεια των απαραίτητων ενδιαιτημάτων για τη πανίδα είναι 

χαμηλή, σε σχέση με τη συνολική ύπαρξη αντίστοιχων ενδιαιτημάτων στην ευρύτερη περιοχή. 

Ο θόρυβος και η σκόνη κυρίως κατά τη φάση κατασκευής του έργου θα εκτοπίσουν ορισμένα είδη 

πανίδας κυρίως λόγω των κατασκευαστικών έργων.  

Αυτές οι αιτίες όχλησης έχουν προσωρινό χαρακτήρα και μικρή εμβέλεια και δεν επηρεάζουν μόνιμα τα 

είδη της πανίδας της περιοχής. Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου τα επίπεδα θορύβου θα είναι σαφώς 

χαμηλότερα. 

Η φωτορύπανση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κατά τις βραδινές κυρίως ώρες ενδέχεται να 

προκαλέσει μια μικρή όχληση στη νυκτόβια πανίδα της περιοχής με συνέπεια τον εκτοπισμό της από τη 

πηγή του φωτός χωρίς μόνιμες επιπτώσεις. 

Η ανθρώπινη παρουσία θα είναι εντονότερη κατά τη φάση κατασκευής και λιγότερη κατά τη φάση 

λειτουργίας. Στη πρώτη φάση, λόγω της ύπαρξης των συνεργείων κατασκευής θα υπάρχουν αρκετά 

άτομα στο χώρο μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών. Αργότερα θα υπάρχει μόνο το απαραίτητο 

προσωπικό για τη λειτουργία και συντήρηση του έργου. Η ανθρώπινη αυτή παρουσία θα εκτοπίσει 

προσωρινά τα είδη πανίδας γύρω από το έργο, αλλά η όχληση αυτή θα είναι μικρής έντασης και 

εμβέλειας. 

Η υλοποίηση του έργου θα προκαλέσει μικρές οχλήσεις στα είδη της ορνιθοπανίδας της περιοχής λόγω 

της τοπικής απώλειας τμήματος των ενδιαιτημάτων τους, του θορύβου, της φωτορύπανσης κατά τις 

νυχτερινές ώρες καθώς και της ανθρώπινης παρουσίας γενικότερα. 

Η κατασκευή και λειτουργία ενός έργου εντός φυσικών υδατορευμάτων μπορεί να προκαλέσει οχλήσεις 

στην ιχθυοπανίδα και τα αμφίβια του ρέματος στο οποίο κατασκευάζεται. Οι οχλήσεις αυτές κατά 

περίπτωση οφείλονται σε ρύπους, οσμές, θολερότητα των νερών, μεταβολή της υδατοπαροχής, αλλαγή 

της θερμοκρασίας του νερού, θόρυβο και φραγμούς στη κίνηση της τοπικής ιχθυοπανίδας. 

Η εκτίμηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων από τις παραπάνω οχλήσεις γίνεται λαμβάνοντας 

υπόψη την διάρκεια, την ένταση, και το εύρος της όχλησης. Επίσης συνυπολογίζεται η μονιμότητα των 

επιπτώσεων που αυτή προκαλεί. 

Εδώ πάλι θα καταθέσουμε την γειτνίαση της θέσης του έργου με τον δομικό ιστό του οικισμού. 

Μικρής κλίμακας και παροδικές επιπτώσεις προβλέπονται στη ποιότητα των υδάτων στη περιοχή του 

έργου λόγω της θολερότητας που θα προκληθεί από τις χωματουργικές εργασίες εκσκαφών κατά τη 

φάση κατασκευής του έργου. Τηρώντας τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και τις ορθές εργοταξιακές 

πρακτικές δε προβλέπεται η δημιουργία και απόρριψη υγρών ή στερεών ρύπων εντός του ρέματος, 

τέτοιων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν δυσμενώς τα απαραίτητα ενδιαιτήματα για την ύπαρξη και 

τις οικολογικές απαιτήσεις της δυνητικά υπάρχουσας ιχθυοπανίδας. Επίσης δε προβλέπεται κάποια 

διαδικασία που θα μπορούσε να ταράξει δυσάρεστες οσμές εντός των υδάτων του ρέματος, οι οποίες 

θα διατάρασσαν την ιχθυοπανίδα. Η υδατοπαροχή του ρέματος θα μεταβληθεί από τη κατασκευή της 

υδροληψίας για τη λειτουργία του σταθμού παραγωγής ενέργειας. Αυτό μπορεί να έχει επίπτωση στην 

ιχθυοπανίδα της περιοχής, αν δεν εξασφαλιστεί μια συνεχής παροχέτευση προς τα κατάντη της 

απαραίτητης ελάχιστης οικολογικής παροχής. 

Σύμφωνα με τη τεχνική έκθεση του Μ.ΥΗ.Ε. δεν προβλέπεται να επηρεαστεί η θερμοκρασία του 

υδατορεύματος από τη κατασκευή και λειτουργία του έργου.  

Τα σημαντικότερα είδη πανίδας στη περιοχή είναι η καφέ αρκούδα (Ursusarctos), η βίδρα (Lutra lutra), 

το αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra balcanica), ο λύκος (Canislupus)καθώς και 3 είδη χειροπτέρων 
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(Miniopterus schreibersii, Rhinolophus blasii και Rhinolophus euryale). Από αυτά μόνο η καφέ αρκούδα 

αποτελεί είδος προτεραιότητας. 

Η καφέ αρκούδας προτιμά τα μικτά ή αμιγή δάση κωνοφόρων (μαύρη πεύκη, έλατο, ερυθρελάτη, 

ρόμπολο κ.ά.) και φυλλοβόλων (δρυς, οξιά κ.ά.) της ορεινής και ημιορεινής ζώνης. Συνεπώς η 

κατασκευή του σταθμού παραγωγής καθώς και της υδροληψίας δεν θα διαταράξει το ενδιαίτημα της. Η 

κατασκευή του καταθλιπτικού αγωγού καθώς και τα έργα βελτίωσης της οδοποιίας, θα επηρεάσουν το 

δυνητικό ενδιαίτημα του είδους. Η έκταση όμως του ενδιαιτήματος που θα διαταραχθεί είναι αφενός 

ελάχιστη σε σχέση με τη συνολική έκταση της προστατευόμενης περιοχής και αφετέρου η παρακείμενη 

περιοχή του έργου παρουσιάζει τα ίδια οικολογικά χαρακτηριστικά με την διαταραχθείσα. Η επίδραση 

του ήχου μπορεί να προκαλέσει εκτόπιση του είδους τοπικά αλλά αυτό αποτελεί φυσιολογική αντίδραση 

αποφυγής κινδύνου και δεν προκαλεί σημαντικές επιπτώσεις στη βιολογία του είδους με δεδομένο ότι 

δε θα διακοπεί ο χειμέριος ύπνος της. 

Το αγριόγιδο το συναντάμε κυρίως σε απότομες και βραχώδεις τοποθεσίες σε ορεινές περιοχές. Τον 

χειμώνα απαντούν σε δασωμένες, επικλινείς πλαγιές με κωνοφόρα ή μικτά δάση (σε υψόμετρο 700 - 

1.400), ενώ το καλοκαίρι ανεβαίνουν πάνω από το δασοόριο (1.500 - 2.900 μέτρα). Αυτό σημαίνει πως 

τα διαταραχθέντα τμήματα των τύπων οικοτόπων δεν αποτελούν το αποκλειστικό ενδιαίτημα το 

αγριόγιδου. Συνεπώς και για το αγριόγιδο η επέμβαση σε μια τόσο μικρή έκταση της προστατευόμενης 

περιοχής δεν θεωρείται ότι προκαλεί σημαντική επίπτωση στις βιολογικές του ανάγκες. 

Ο λύκος χρησιμοποιεί κάθε φορά ως ενδιαίτημα ολόκληρη τη περιοχή τροφοληψίας του. Τρέφεται με 

κτηνοτροφικά ζώα ελευθέρας βοσκής, με πτώματα από σταβλισμένες  κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, με 

μικρά θηλαστικά αλλά και μεγαλύτερα οπληφόρα (ζαρκάδι, αγριόχοιρος). Η έκταση της κατανομής του 

είδους στην Ελλάδα ξεπερνά τα 40.000 τ.χλμ. Αυτό καθιστά το λύκο ένα είδος με μεγάλη 

προσαρμοστικότητα σε διάφορά είδη ενδιαιτήματος. Η κατασκευή και λειτουργία του Μ.ΥΗ.Ε. δε 

διαταράσσει παρά ένα ελάχιστο τμήμα από τα ενδιαιτήματα που χρησιμοποιεί ο λύκος. Μπορεί εξαιτίας 

του έργου να αποφεύγει στο μέλλον τη συγκεκριμένη θέση λόγω της ανθρώπινης παρουσίας αλλά αυτό 

δε θα προκαλέσει σημαντική πίεση στο πληθυσμό και τις βιολογικές απαιτήσεις του.  

Το έργο δεν πρόκειται να μειώσει τη διαθεσιμότητα της τροφής του.  

Η βίδρα καταγράφηκε στο επικαιροποιημένο ΤΕΔ της ΕΖΔ GR1440002. Η βίδρα απαντά σε μια μεγάλη 

ποικιλία υδάτινων ενδιαιτημάτων και δείχνει ιδιαίτερη προτίμηση σε πολύ καθαρά νερά. Ζει στις όχθες 

των ορεινών ποταμών και των λιμνών, σε έλη με ανεπτυγμένη παρόχθια βλάστηση, καθώς και σε 

παράκτιες περιοχές που διαθέτουν, όμως, πρόσβαση σε γλυκό νερό, το οποίο της είναι απαραίτητο για 

να καθαρίζει τη γούνα της.  

Στους ποταμούς, ο ζωτικός της χώρος είναι γραμμικός και κυμαίνεται από 5 έως 40 χιλιόμετρα, ενώ στις 

λίμνες και τα έλη έχει πολυγωνική δομή. Δηλαδή ο ζωτικός της χώρος εκτείνεται σε πολύ μεγαλύτερη 

έκταση από τη διαταραχθείσα. Επειδή από τη τεχνική περιγραφή του έργου δε προβλέπονται 

εγκαταστάσεις αποταμίευσης του νερού, ούτε ευθυγράμμιση της κοίτης, όπως και μηδενική ρύπανση 

των υδάτων των κοιτών θεωρείται ότι οι επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου στο συγκεκριμένο 

είδος δεν θα είναι σημαντικές. Σε αυτό συνυπολογίζεται και το γεγονός ότι η έκταση που θίγεται είναι 

μικρή σε σχέση με το διαθέσιμα ενδιαιτήματα για τη βίδρα στην ευρύτερη περιοχή. 

Τα είδη χειροπτέρων που αναφέρονται στο επικαιροποιημένο έντυπο δεδομένων, έχουν ως βασικό 

ενδιαίτημα, στο οποίο σχηματίζουν τις αποικίες τους, τα σπήλαια. Με βάση τον προτεινόμενο σχεδιασμό 

των έργων της μελετώμενης δραστηριότητας, δεν αναμένεται κάποια επίπτωση στο ενδιαίτημα αυτό. Οι 

οχλήσεις στα είδη χειροπτέρων αφορούν κυρίως το θόρυβο και την φωτορύπανση, καθώς και την 

αυξημένη ανθρώπινη παρουσία. Οι επιπτώσεις αυτές είναι παροδικές και μικρής σημασίας για την 

βιολογία των ειδών. 

Σε κάθε περίπτωση, τόσο στη φάση της κατασκευής όσο και στη φάση της λειτουργίας του έργου η 

όποια όχληση στους πληθυσμούς της πανίδας θα είναι μικρής έντασης και έκτασης. Τα θηλαστικά και 

τα υπόλοιπα είδη πανίδας έχοντας το πλεονέκτημα της κίνησης μπορούν να απομακρύνονται από τις 

πηγές που τους προκαλούν όχληση και να επιστρέφουν σε αυτές μόλις πάψει η πηγή όχλησης. 

Συμπερασματικά, εξαιτίας του έργου στη προτεινόμενη θέση, και όσο αφορά τα στα είδη πανίδας που 

περιλαμβάνονται στο Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων της ΕΖΔ και στο παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 

92/43/ΕΕ καθώς και σε άλλα σημαντικά είδη δε προβλέπονται σημαντικές επιπτώσεις ως προς τους 

πληθυσμούς και τη ζώνη εξάπλωσής τους. Αυτό διότι η κατάσταση διατήρησης των ενδιαιτημάτων που 
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φιλοξενούν αυτούς τους πληθυσμούς δεν απειλείται, τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη 

φάση λειτουργίας του έργου. 

Συνεπώς δεν προβλέπονται σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στα είδη της πανίδας της περιοχής που 

ενδεχομένως χρησιμοποιούν την άμεση περιοχή επέμβασης. Οι πληθυσμοί τους δε προβλέπεται να 

διαταραχθούν από την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. 

Επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα 

Η υλοποίηση του έργου θα προκαλέσει μικρές οχλήσεις στα είδη της ορνιθοπανίδας της περιοχής λόγω 

της τοπικής απώλειας τμήματος των ενδιαιτημάτων τους, του θορύβου, της φωτορύπανσης κατά τις 

νυχτερινές ώρες καθώς και της ανθρώπινης παρουσίας γενικότερα. 

Η σημαντικότητα της κάθε όχλησης εκτιμάται με βάση την ένταση και διάρκεια αυτής, την ύπαρξη 

μόνιμων αποτελεσμάτων και την καταλληλόλητα των παρακείμενων περιοχών να φιλοξενήσουν τα 

άτομα της ορνιθοπανίδας που αναγκάζονται να εκτοπιστούν.  

Η προστατευόμενη περιοχή GR1440002, όπως έχει ήδη αναφερθεί, αποτελεί Ειδική Ζώνη Διατήρησης 

(ΕΖΔ).  

Λόγω του χαρακτήρα της προστατευόμενης περιοχήςGR1440002δεν αναφέρονται σημαντικά είδη 

ορνιθοπανίδας, τα οποία να χρήζουν ιδιαίτερων μέτρων προστασίας στα επικαιροποιημένα Τ.Ε.Δ. 

Γενικά οι επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου στη συγκεκριμένη θέση δεν εκτιμώνται ως 

σημαντικές για τα πιθανά είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής. Αυτό βέβαια με την προϋπόθεση ότι θα 

τηρηθούν τα προβλεπόμενα στον υφιστάμενο σχεδιασμό της δραστηριότητας. 

Επιπτώσεις στην ιχθυοπανίδα και αμφίβια 

Η κατασκευή και λειτουργία ενός έργου εντός του ρέματοςε, μπορεί να προκαλέσει οχλήσεις στην 

ιχθυοπανίδα και τα αμφίβια του ρέματος στο οποίο κατασκευάζεται. Οι οχλήσεις αυτές κατά περίπτωση 

οφείλονται σε ρύπους, οσμές, θολερότητα των νερών, μεταβολή της υδατοπαροχής, αλλαγή της 

θερμοκρασίας του νερού, θόρυβο και φραγμούς στη κίνηση της τοπικής ιχθυοπανίδας. 

Η εκτίμηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων από τις παραπάνω οχλήσεις γίνεται λαμβάνοντας 

υπόψη την διάρκεια, την ένταση, και το εύρος της όχλησης. Επίσης  συνυπολογίζεται η μονιμότητα των 

επιπτώσεων που αυτή προκαλεί. 

Δεν εντοπίστηκαν καταγραφές ιχθυοπανίδας και αμφίβιων στο συγκεκριμένο ρέμα χωρίς αυτό όμως να 

αποκλείει την ύπαρξη κάποιων ειδών με μόνιμη ή περιστασιακή παρουσία. 

Στην προστατευόμενη περιοχή GR1440002 δεν έχουν καταγραφεί είδη αμφίβιων του Παραρτήματος ΙΙ 

της 92/43/ΕΕ. 

Παρά το γεγονός όμως ότι δεν αναφέρονται είδη αμφίβιων, αν υπάρχουν ή αν εμφανιστούν αργότερα 

στο εξεταζόμενο ρέμα, η ύπαρξη μιας σταθερής ελάχιστης οικολογικής ροής θεωρείται απαραίτητη για 

την διατήρηση τους.  

Η οικολογική αυτή ροή συμβάλει στο να μην υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στις υδραυλικές συνθήκες 

αλλά και να μην διασπαστεί το ενδιαίτημα τους. 

Στο επικαιροποιημένο Τ.Ε.Δ. της περιοχής GR1440002 έχουν καταγραφεί και τρία (3) είδη ιχθυοπανίδας 

με αναφορά στην οδηγία 92/43/ΕΕ και τα παραρτήματα της, για τα οποία εξετάστηκαν οι επιπτώσεις 

του έργου: 

1. Barbus peloponnesius 

2. Barbus sperchiensis 

3. Salmo farioides 

Μικρής κλίμακας και παροδικές επιπτώσεις προβλέπονται στη ποιότητα των υδάτων στη περιοχή του 

έργου λόγω της θολερότητας που θα προκληθεί από τις χωματουργικές εργασίες εκσκαφών κατά τη 

φάση κατασκευής του έργου.  

Τηρώντας τα προβλεπόμενα στο χώρο του εργοταξίου αποφεύγεται η δημιουργία και απόρριψη υγρών 

ή στερεών ρύπων εντός του ρέματος, τέτοιων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν δυσμενώς τα 

απαραίτητα ενδιαιτήματα για την ύπαρξη και τις οικολογικές απαιτήσεις της δυνητικά υπάρχουσας 

ιχθυοπανίδας.  

Η υδατοπαροχή του ρέματος θα μεταβληθεί από τη κατασκευή της υδροληψίας για τη λειτουργία του 

σταθμού παραγωγής ενέργειας. Αυτό μπορεί να έχει επίπτωση στην ιχθυοπανίδα της περιοχής, αν δεν 

εξασφαλιστεί μια συνεχής παροχέτευση προς τα κατάντη της απαραίτητης ελάχιστης οικολογικής 

παροχής. 
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Από την φύση του έργου δεν προβλέπεται να επηρεαστεί η θερμοκρασία του υδατορεύματος τόσο στην 

κατασκευή, όσο και στη λειτουργία του έργου.  

Κατά τη φάση κατασκευής οι πηγές θορύβου που θα είναι και πιο έντονες θα έχουν περιορισμένη 

διάρκεια, ενώ κατά τη φάση λειτουργίας ο θόρυβος που θα προκαλείται από το σταθμό παραγωγής 

ενέργειας θα είναι μικρής έντασης. 

Εφόσον απαιτηθεί στο συγκεκριμένο έργο θα μπορούσε να προβλεφθεί η απρόσκοπτή κίνηση της 

ιχθυοπανίδας με τη δημιουργία διάταξης ελεύθερης επικοινωνίας (ιχθυόδρομου) της ιχθυοπανίδας. 

Συνεπώς δεν προβλέπονται σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στα είδη της ιχθυοπανίδα της 

προστατευόμενης περιοχής που ενδεχομένως χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο υδατορεύμα. Οι 

πληθυσμοί τους δε προβλέπεται να διαταραχθούν από την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. 

 

9.5.3. Προστατευόμενες ειδικές φυσικές περιοχές 

Η πιο άμεση επίπτωση που μπορεί να έχει ένα έργο σε μια προστατευόμενη περιοχή είναι η εκχέρσωση 

και η καταστροφή των στοιχείων της επιφανείας στη περιοχή της επέμβασης. Αυτό έχει ως συνέπεια 

την υποβάθμιση των τύπων οικοτόπων, τη μείωση της έκτασης που καταλαμβάνουν ή και το 

κατακερματισμό τους  

Για τη μελετώμενη δραστηριότητα της κατασκευής και λειτουργίας του σχεδιαζόμενου Μικρού 

Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ), η περιοχή μελέτης ορίζεται στο σύνολο της έκτασης της ακόλουθης 

περιοχής του δικτύου NATURA 2000: 

Της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης (ΕΖΔ )με κωδικό GR1440002 και ονομασία «Κερκέτιο Όρος 

(Κόζιακας)».  

Με βάση τις προδιαγραφές που θέτει η ΥΑ 170225/2014 (ΦΕΚ 135/Β'), ο καθορισμός Περιοχής Έρευνας 

Πεδίου δεν προβλέπεται για αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων που προτείνονται προς υλοποίηση 

σε προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000, για τις οποίες υπάρχουν επαρκή, 

τεκμηριωμένα, αξιόπιστα και αξιοποιήσιμα στοιχεία όπως στη συγκεκριμένη μελέτη. 

Στην παράγραφο 8.5.1, αποτυπώθηκαν πλήρως οι οικότοποι της περιοχής του έργου. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εκτίμησης της έκτασης των επηρεαζόμενων από τη ζώνη κατάκλισης 

τύπων οικοτόπων, το συνολικό εμβαδό εντός της προστατευόμενης  περιοχής στο οποίο θα διαταραχθεί 

η φυσικής βλάστηση, καλύπτει ένα πολύ μικρό ποσοστό της συνολικής έκτασης που καταλαμβάνει η 

προστατευόμενη περιοχή.  

Επιπλέον, κανένας από τους επηρεαζόμενους οικοτόπους δεν αποτελεί οικότοπο προτεραιότητας, 

σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΕ. 

Συνεπώς το προβλεπόμενο έργο εκτιμάται ότι δε θα έχει σημαντική επίπτωση στο βαθμό διατήρησης ή 

στην εξάπλωση των τύπων οικοτόπων εξαιτίας της πολύ μικρής έκτασης που θα καταλάβει το έργο σε 

σχέση με το συνολικό εμβαδό της ΖΕΠ. 

Το προτεινόμενο έργο βρίσκεται εκτός ορίων οικισμών, εκτός εγκεκριμένων Γενικών Πολεοδομικών 

Σχεδίων (ΓΠΣ). Η περιοχή δεν εμπίπτει σε Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), σε Σχέδιο Χωρικής και 

Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ή άλλη μορφή τέτοιου τύπου ζώνης προστασίας, 

ούτε υπάρχουν θεσμοθετημένες ζώνες Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών ή Επιχειρηματικών Πάρκων στην 

περιοχή. 

Το έργο δεν χωροθετείται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου ή εντός ζώνης προστασίας. 

Τέλος, το υπό μελέτη ΜΥΗΕ χωροθετείται εκτός περιοχών αποκλεισμού και ζωνών ασυμβατότητας, 

όπως αυτές ορίζονται στο αρ. 6 του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης (ΕΠΧΣ&ΑΑ) για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (ΦΕΚ 2464 Β703-12-2008). 

 

9.5.4. Δάση και δασικές εκτάσεις 

Σύμφωνα με τον αναρτημένο και μερικώς κυρωμένο χάρτη της ΠΕ Τρικάλων, τόσο η θέση της 

υδροληψίας που είναι εντός του ρέματος, όσο και η θέση του εργοστασίου που είναι εκτός ρέματος, 

φέρουν χαρακτήρα ΔΔ, ήτοι Δασική το 1945, δασική και τώρα. 
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9.6. Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον 

Χωροταξικός σχεδιασμός – χρήσεις γης 

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται για την κατασκευή του έργου δεν δύναται να προκαλέσουν αλλαγές 

στις υπάρχουσες χρήσεις γης, αφού περιορίζονται σε αμιγώς δασικές εκτάσεις, καμιάς άλλης δυναμικής 

ή χρήσης.  

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η εγκατάσταση και λειτουργία του ΜΥΗΕ δεν δύναται να επιφέρει αλλαγή σε 

κάποια από τις υφιστάμενες ανθρωπογενείς δραστηριότητες και χρήσεις γης της περιοχής.  

Σημαντικές εκχερσώσεις βλάστησης δεν αναμένονται. Ως εκ τούτου, δεν αναμένεται σημαντική 

διαφοροποίηση της σύνθεσης της βλάστησης και των χαρακτηριστικών της. Εξάλλου θα πρέπει να 

αναφερθεί ότι, με το πέρας των τεχνικών εργασιών και την ολοκλήρωση του έργου οι οποιεσδήποτε 

εκχερσώσεις θα αποκατασταθούν και η εδαφική γη θα επανέλθει κατά το δυνατόν στην αρχική της 

κατάστασή. 

Από τα παραπάνω, διαπιστώνεται ότι από την εγκατάσταση του ΜΥΗΕ και από τη συνολική λειτουργία 

του έργου δεν θα υπάρξει καμία μεταβολή στη χρήση γης της περιοχής εγκατάστασής του ούτε θα 

επηρεαστεί ο χαρακτήρας της ευρύτερης περιοχής. 

Διάρθρωση και λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

Το προτεινόμενο έργο βρίσκεται εκτός ορίων οικισμών, εκτός εγκεκριμένων Γενικών Πολεοδομικών 

Σχεδίων (ΓΠΣ). Η περιοχή δεν εμπίπτει σε Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), σε Σχέδιο Χωρικής και 

Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ή άλλη μορφή τέτοιου τύπου ζώνης προστασίας, 

ούτε υπάρχουν θεσμοθετημένες ζώνες Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών ή Επιχειρηματικών Πάρκων στην 

περιοχή. 

Στην περιοχή υπάρχουν μικροί διάσπαρτοι οικισμοί, χωρίς κατοίκους τον Χειμώνα και με φθίνουσα 

πληθυσμιακή παρουσία τα καλοκαίρια. 

Πολιτιστική κληρονομιά 

Στην άμεση περιοχή του υπό μελέτη ρέματος δεν εντοπίζεται κάποιος κηρυγμένος, οριοθετημένος 

αρχαιολογικός χώρος ή μνημείο. 

Για την κατασκευή του έργου, εκδόθηκε η θετική γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων, 

με αριθμ. 52712/36047/310/6-2-2020. 

 

9.7. Κοινωνικό-οικονομικές επιπτώσεις 

Η κατασκευή του έργου είναι αναπτυξιακό έργο, που έχει ως σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές. Αποτέλεσμα του έργου είναι η ενίσχυση του ενεργειακού ισοζυγίου τόσο της 

ευρύτερης περιοχής όσο και της χώρας. 

Η κατασκευή του έργου θα απασχολήσει εργατικό δυναμικό κατά την διάρκεια  των μηνών που θα 

χρειαστούν για την κατασκευή του.  

Το έργο δεν θα προκαλέσει ουσιαστική αλλαγή στην οικονομία του τόπου είτε θετική είτε αρνητική.  

Οπωσδήποτε όμως θα βοηθήσει μία απομακρυσμένη ορεινή περιοχή και πιθανόν να αποτελέσει 

παράδειγμα και για άλλες επενδύσεις.  

Επίσης η κατασκευή του έργου δεν κατακλύζει τμήμα του οδικού δικτύου, ούτε επηρεάζει ουσιαστικά 

οικισμούς ή καλλιεργήσιμες εκτάσεις. 

Σίγουρα δεν θα λύσει το πρόβλημα της ανεργίας στην περιοχή, αλλά θα συμβάλλει έστω και προσωρινά 

στην εύρεση εργασίας στο εργατικό δυναμικό της περιοχής. Αυτό σε συνδυασμό με την γενικότερη 

οικονομική δραστηριότητα που θα αναπτυχθεί σε καύσιμα, τρόφιμα, νερά, πρώτες ύλες κλπ θα 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη του οικονομικού ισοζυγίου της περιοχής. 

Η επίπτωση αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί ως άμεση, θετική και μεγάλη. 

Όσον αφορά την λειτουργία του έργου, θ  εξασφαλιστούν 2 νέες μόνιμες θέσεις εργασίας. Όπως 

αναφέρθηκε στην παράγραφο 8.9 δεν θα υπάρχουν ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον από τη 

λειτουργία του έργου.  

Το ίδιο ισχύει και κατά την φάση κατασκευής, αφού τηρηθούν τα μέτρα προστασίας που αναπτύσσονται 

πιο κάτω. 

 

9.8. Επιπτώσεις στις τεχνικές υποδομές 
Το Έργο λόγω της θέσης εγκατάστασης, δεν θα επιφέρει καμία μεταβολή στις υποδομές της περιοχής. 
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Μεταφορές/κυκλοφορία: Τα έργα δεν προκαλούν επιβάρυνση των μεταφορών ή σημαντικές αλλαγές 

στην κυκλοφορία. Θα προκαλέσουν μόνο μια μικρή αύξηση της κυκλοφορίας στην περιοχή μόνο κατά 

την περίοδο κατασκευής τους. Η αύξηση αυτή δεν αναμένεται να επιφορτίσει ιδιαίτερα την περιοχή, 

αφού είναι χρονικά προσδιορισμένη μόνο στη φάση κατασκευής και στη ζώνη κατασκευής του 

προτεινόμενου ΜΥΗΕ. 

Κοινή ωφέλεια: Το έργο δεν απαιτεί αλλαγές σε επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, πλην της διασύνδεσης 

του με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Ως εκ τούτου, το έργο δεν θα συντελέσει στην ανάγκη για 

σημαντικές αλλαγές σε τομείς κοινής ωφέλειας, όπως συστήματα επικοινωνιών, ύδρευσης, στερεά 

απόβλητα και διάθεση αυτών.  

Ανθρώπινη υγεία: Η ανθρώπινη υγεία δεν επηρεάζεται από το υπό μελέτη έργο. 

Επιπρόσθετα η λειτουργίας του δεν αναμένεται να εκθέσει ανθρώπους σε κίνδυνο. Θα ληφθεί μέριμνα 

για την καθολική περίφραξη του χώρου του εξαμμωτή της υδροληψίας, από επισκέψεις παιδιών κυρίως, 

για την αποφυγή οποιοδήποτε ατυχήματος. 

Κατά τη φάση κατασκευής των έργων θα τηρηθούν όλοι οι απαραίτητοι κανονισμοί προστασίας του 

προσωπικού από εργατικά ατυχήματα.  

Αναψυχή: Το έργο δεν θα επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στην αναψυχή. Το έργο λόγω της μικρής 

έκτασης που καταλαμβάνει αλλά και την μη διατάραξη των βασικών υποδομών που επηρεάζει δεν είναι 

δυνατόν να επηρεάσει τις όποιες δραστηριότητες αναψυχής στην περιοχή ή οποίες δεν σχετίζονται με 

τη χρήση υδάτων. 

Το έργο βρίσκεται σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και καταλαμβάνει ελάχιστη επιφανειακή έκταση.  

 

Θα πρέπει εδώ να αναφερθεί επίσης ότι στην φάση κατασκευή, θα δημιουργηθούν ανάγκες για θέσεις 

εργασίας και ως εκ τούτου θα συμβάλλουν στην οικονομική ενίσχυση της περιοχής εγκατάστασης του 

έργου. Οι θέσεις αυτές εκτιμάται ότι θα καλυφθούν από συνεργεία/ανθρώπινο δυναμικό των οικισμών 

που είναι στην ευρύτερη περιοχή των έργων.  

Τέλος και κατά τη λειτουργία του έργου, θα απαιτηθούν 2 μόνιμες θέσεις εργασίες για την 

παρακολούθηση της εγκατάστασης. 

 

9.9. Συσχέτιση με τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον  
Το εξεταζόμενο έργο της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής ΑΠΕ, λόγω της φύσης και του μικρού μεγέθους 

του, δεν πρόκειται να επιφέρει ενίσχυση σε κάποια από τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον της 

περιοχής μελέτης, όπως αυτές αναφέρθηκαν σε προηγούμενη ενότητα.  

Δεν έχει καμιά σχέση με την υπέρμετρη χρήση λιπασμάτων από την εντατικοποίηση της γεωργίας 

καθώς και τη ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της περιοχής από την επιφανειακή 

διάθεση των αστικών και βιομηχανικών λυμάτων. 

 

9.10. Επιπτώσεις στην ποιότητα αέρα  
Φάση κατασκευής 

Οι όποιες επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα της περιοχής μελέτης κατά τη φάση κατασκευής του έργου θα 

είναι μικρές προσωρινές και πλήρως αντιστρέψιμες.  

Οι επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον προέρχονται από τα καυσαέρια των 

οχημάτων/μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του έργου, καθώς και από τις 

εκπομπές των οχημάτων που θα μεταφέρουν τον εξοπλισμό μέσω των υφιστάμενων οδικών αξόνων. 

Όσον αφορά το φαινόμενο της δημιουργίας σκόνης από την κίνηση των οχημάτων και μηχανημάτων, 

με δεδομένο ότι, η πρόσβαση πραγματοποιείται από σχετικά μικρού μήκους αγροτικό δρόμο της 

περιοχής με τον οποίο το γήπεδο συνορεύει, δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Η δημιουργία σκόνης κατά τις 

εργασίες εκσκαφών και επιχωματώσεων με δεδομένη τη μικρή κλίμακα του έργου και του όγκου, 

εκτιμώνται κατά πολύ μικρότερες από αυτές που ισχύουν σε συνήθης εργοταξιακούς χώρους. Επίσης, 

λόγω του μικρού αριθμού των οχημάτων και μηχανημάτων, αλλά και της μικρής χρονικής διάρκειας των 

κατασκευαστικών εργασιών, συμπεραίνουμε ότι οι αέριες εκπομπές ρύπων και σκόνης θα είναι 

περιορισμένες και ιδιαίτερα χαμηλές. Είναι λοιπόν προφανές ότι οι όποιες επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα 

της περιοχής μελέτης κατά τη φάση κατασκευής του έργου, εκτός από μικρές, θα είναι προσωρινές και 

πλήρως αντιστρέψιμες. 

Φάση Λειτουργίας 
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Όσον αφορά την φάση λειτουργίας, πρώτη ύλη στην ηλεκτροπαραγωγή είναι μόνο το νερό (η κίνηση 

του νερού) και για αυτό η εκπομπή ρύπων στο περιβάλλον κατά τη λειτουργία του ΜΥΗΕ θα είναι 

μηδενική. Συνεπώς η λειτουργία του ΜΥΗΕ δεν προκαλεί ρύπανση στο περιβάλλον, αφού υποκαθιστά 

την καύση συμβατικών καυσίμων για ηλεκτροπαραγωγή, μειώνοντας την εκπομπή ρύπων. Ταυτόχρονα 

η λειτουργία του ΜΥΗΕ θα συμβάλλει στην απεξάρτηση από την εισαγωγή καυσίμων και γενικότερα 

στον ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό της χώρας. Επί της ουσίας το προτεινόμενο έργο είναι έργο 

εντασσόμενο πλήρως στον ορισμό της βιώσιμης ανάπτυξης.  

 

9.11. Επιπτώσεις από θόρυβο ή από δονήσεις  
Το εξεταζόμενο έργο της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής ΑΠΕ, δεν πρόκειται να προκαλέσει αύξηση της 

υπάρχουσας στάθμης θορύβου στην περιοχή ή να εκθέσει ανθρώπους σε υψηλή στάθμη θορύβου. Η 

νομοθεσία κατατάσσει τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής όπως τον προτεινόμενο, 

στις δραστηριότητες χαμηλής όχλησης. 

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου, οι σημαντικότερες πηγές θορύβου είναι συνήθως τα μηχανήματα 

και οχήματα του εργοταξίου. Η επιπλέον ηχορύπανση λόγω της κίνησης βαρέων οχημάτων στο οδικό 

δίκτυο της περιοχής είναι στις περισσότερες περιπτώσεις από μέτρια μέχρι αμελητέα, ενώ η επιβάρυνση 

λόγω των οχημάτων των εργαζομένων είναι σχεδόν πάντα ασήμαντη. 

Η μείωση του θορύβου εκτός των ορίων του εργοταξίου εξαρτάται, εκτός των άλλων και από τις 

ατμοσφαιρικές συνθήκες και ελαττώνεται με την αύξηση της υγρασίας, ενώ παρουσιάζει εξάρτηση τύπου 

«καμπάνας» από την θερμοκρασία (μέγιστη σε κάποια τιμή θερμοκρασίας και μικρότερη για μικρότερες 

ή μεγαλύτερες τιμές). Εξάλλου, η απόσβεση με την απόσταση των υψηλών συχνοτήτων είναι 

μεγαλύτερη από αυτή των χαμηλών. 

Για παράδειγμα, για ήχους με κεντρική συχνότητα στα 2000 kHz και υγρασία 10%, η εκτιμώμενη μείωση 

λόγω ατμοσφαιρικής απορρόφησης είναι 50 dB(Α)/km στους 18οC και 35 dB(Α)/km στους 30οC [h]. Αν 

δε, ληφθούν υπόψη οι ατμοσφαιρικές συνθήκες, ο θόρυβος από μία σημειακή πηγή μειώνεται κατά 6 

dB(Α) με διπλασιασμό της απόστασης από την πηγή και κατά 20 dB(Α) με δεκαπλασιασμό της 

απόστασης από την πηγή. Επιπλέον της ατμοσφαιρικής απορρόφησης, υπάρχει μείωση του θορύβου 

και λόγω φυσικών ή τεχνικών εμποδίων (δέντρα, έδαφος, κατασκευές, τοίχοι, ηχοπετάσματα), η οποία 

εξαρτάται από τη θέση και το είδος του εμποδίου.  

Στην περίπτωση του προτεινόμενου έργου, η κλίμακα του έργου είναι μικρή και θα καταβληθεί 

προσπάθεια ώστε η διάρκεια των εργασιών να είναι χρονικά περιορισμένη. 

Όσον αφορά τους εργαζόμενους, θα εκτεθούν στα συνήθη επίπεδα θορύβου αυτών των εργασιών, τα 

οποία όμως δεν είναι υψηλά. Παρόλα αυτά για να εξασφαλιστεί η υγιεινή και η ασφάλεια των 

εργαζομένων κατά τη διάρκεια των εργασιών θα εφαρμοστούν όλα τα μέτρα ασφαλείας και θα 

χορηγηθούν όλα τα απαραίτητα βοηθήματα για την ασφαλή και αποτελεσματική διεκπεραίωση των 

εργασιών (μάσκες, ωτασπίδες, προστατευτικά γυαλιά). 

Σχετικά με το θόρυβο από την οδική κυκλοφορία ισχύει η Υπουργική Απόφαση (17252/ΦΕΚ 

395/Β/13.6.92) που θεσπίζει για τον δείκτη L10 18 ώρου το όριο των 70 dBA. Το ανωτέρω όριο σε καμία 

περίπτωση δεν αναμένεται να προσεγγισθεί από την κυκλοφορία των οχημάτων του εργοταξίου, οπότε 

δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα για την κυκλοφορία των οχημάτων εργοταξίου. 

 

Αξιολόγηση των επιπτώσεων στο ακουστικό περιβάλλον – Πιθανότητα υπερβάσης 

θεσμοθετημένων οριακών τιμών 

Κατά τη φάση λειτουργίας του εξεταζόμενου έργου ΑΠΕ, ο θόρυβος στην εγκατάσταση προέρχεται 

βασικά από τα τμήματα του ηλεκτρομηχανολογικού (Η/Μ) εξοπλισμού τους. 

 

Ο θόρυβος από την κατασκευή του έργου προέρχεται από δύο κύριες πηγές, Πρώτη πηγή θορύβου 

είναι η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων που μεταφέρουν διάφορα φορτία μέσα στο χώρο ή εκτός του 

εργοταξίου. Δεύτερη πηγή θορύβου είναι τα διάφορα οχήματα και μηχανήματα που θα εργάζονται στο 

χώρο του εργοταξίου.  

Στις συστάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης η ανώτατη επιτρεπόμενη στάθμη θορύβου είναι 

60 dB(A) για περιοχή με χαρακτηριστικά όπως αυτά του πλησιέστερου προς το σχεδιαζόμενο ΜΥΗΕ 

οικισμού. 
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Τα αναμενόμενα επίπεδα θορύβου στον κύριο χώρο παραγωγής, εκτιμάται σύμφωνα με τη μέχρι τώρα 

εμπειρία ότι θα είναι (45-50) dB(A), ενώ στα όρια του γηπέδου δε θα υπερβαίνουν τα (55) dB(A). 

Για σύγκριση αναφέρεται ότι το επίπεδο του ανεκτού θορύβου στα όρια του γηπέδου βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων καθορίζεται από την ελληνική νομοθεσία σε ανώτατο επιτρεπτό όριο 55 dB(Α) σε 

περιοχές που επικρατεί εξίσου το βιομηχανικό με το αστικό στοιχείο (αγροτική περιοχή όπως η εν λόγω 

εγκατάσταση) (Π.Δ. 1180/81, ΦΕΚ 293/Α/06-10-81), ενώ επιβάλλεται η χρήση ατομικών 

ακροπροστατευτικών μέσων όταν η έκθεση των εργαζομένων σε θόρυβο υπερβαίνει τα 90 dB(A) 

(ΠΔ85/91). 

Η στάθμη θορύβου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα μέτρα ηχομόνωσης που λαμβάνονται (π.χ. 

σωστή έδραση με μόνωση, εύρυθμη λειτουργία σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, 

άμεση αποκατάσταση των βλαβών, τοποθέτηση των μηχανημάτων σε κλειστούς και ειδικά 

ηχομονωμένους χώρους, κ.λπ., περιμετρική φύτευση του σταθμού από δένδρα και θάμνους για τον 

περιορισμό της διασποράς του παραγόμενου θορύβου στην γύρω περιοχή). Η ηχορύπανση δεν είναι 

προβληματική και συνήθως αντιμετωπίζεται επιτυχώς με την κατάλληλη ηχομόνωση των 

εγκαταστάσεων. 

Οι βασικές αρχές μεθοδολογίας πρόβλεψης στάθμης θορύβου από την κατασκευή του υπό μελέτη 

έργου, στηρίζονται στη γνωστή Αγγλική προδιαγραφή BS5228, Μέρος 1: 1984 και της μετέπειτα 

αναθεωρήσεις αυτής "Έλεγχος θορύβου κατά την κατασκευή και σε υπαίθριες θέσεις" (British 

StandardsInstitution). Όσον αφορά στη συγκεκριμένη μελέτη, η παρούσα φάση δεν επιτρέπει τη 

διαμόρφωση ενός ακριβούς μητρώου δεδομένων της λειτουργίας των εργοταξίων κατασκευής (για 

παράδειγμα τύποι μηχανημάτων, χρόνος πραγματικής λειτουργίας τoυς, χρονοδιαγράμματα 

κατασκευής των έργων, ηχητικές στάθμες ενεργ. ισχύος). Αυτά θα καθορισθούν με την τελική επιλογή 

του αναδόχου και σύμφωνα βέβαια και με τις πιθανές εναλλακτικές προτάσεις κατασκευής που 

ενδεχομένως θα εξετασθούν στα πλαίσια της καλύτερης εκμετάλλευσης του έργου. Από τη διεθνή 

εμπειρία και βιβλιογρταφία για τέτοιου είδους έργα, έχει επιλεγεί για τις ανάγκες της παρούσας 

αξιολόγησης από την ομάδα μελέτης, μια τυπική σύνθεση εργοταξίου. Έτσι, διερευνήθηκε ο 

υπολογισμός στάθμης LAeq(T), συνδυασμένης συνολικής λειτουργίας Τ=10h σε ένα υποθετικό δέκτη 

ευρισκόμενο σε απόσταση 150m από τα όρια ενός εργοταξίου κατασκευής, δηλαδή σε ελάχιστη 

απόσταση από τα νοητά όρια της περιοχής όπου εστιάζονται οι κύριες εργοταξιακές δραστηριότητες. Οι 

στάθμες θορύβου που ελήφθησαν για κάθε μηχάνημα προέρχονται από την εξής βιβλιογραφία: DEFRA 

UK, 2005. Ελήφθησαν διαφορετικοί χρόνοι πραγματικής λειτουργίας tc για τα μηχανήματα, στο σύνολο 

της λειτουργίας του εργοταξίου που θεωρήθηκε 10 ώρες. Μάλιστα για να γίνει ακόμη πιο συντηρητική η 

εκτίμηση θεωρήθηκε πως τα μηχανήματα που κινούνται και δεν είναι μονίμως εντός των ορίων του 

εργοταξίου, θα διέρχονται από κοντινότερες αποστάσεις από τον υποθετικό αποδέκτη, ακόμη και στα 

50m. Μια ακόμη παραδοχή προς την μεριά ασφαλείας είναι και το γεγονός πως δεν λήφθηκαν υπόψη 

τα φυσικά εμπόδια μεταξύ πηγής και αποδέκτη, αλλά ούτε και η διαφορά υψομέτρου που σαφώς μειώνει 

περεταίρω την στάθμη θορύβου που φτάνει τελικά στον αποδέκτη. 

Πίνακας 35. Υπολογισμός ισοδύναμης στάθμης θορύβου σε αποδέκτη από το εργοτάξιο 

α/α Περιγραφή 

μηχανήματος 

Διανυόμ

ενο 

μήκος 

(m) 

Αριθμός 

διελεύσεων 

σε 1h 

Ταχύτητα 

κίνησης  

(km/h) 

Ελάχιστη 

απόσταση 

από 

αποδέκτη 

(m) 

Διάρκεια 

λειτουργίας 

μηχανήματο

ς (h) 

Ποσοστό 

χρόνου 

λειτουργίας 

(%) επί 10h 

LAeq  

στον 

αποδέκτη 

(dBA) 

1 Βαρύ φορτηγό - 4 35 50 8 80 46,1 

2 Λαστιχοφόρος 

εκσκαφέας 

60 - - 160 4 40 38 

3 Προωθητήρας 120 - - 170 6 48 53,3 

Συνδυασμένη στάθμη LAeq (10h) 13.74 

Δονήσεις δεν αναμένονται από την κατασκευή των έργων 
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9.12. Επιπτώσεις σχετικές με ηλεκτρομαγνητικά πεδία  
Όσον αφορά την εκπομπή ακτινοβολιών από το δίκτυο σύνδεσης του σταθμού με τη ΔΕΗ, η ισχύς του 

εξεταζόμενου σταθμού είναι σχετικά μικρή, γι’ αυτό και η σύνδεσή του γίνεται στο δίκτυο μέσης τάσης 

με αποτέλεσμα η εκπομπή ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών να είναι αμελητέα. 

Ο μόνος χώρος στον οποίο παράγεται ακτινοβολία είναι το διαμέρισμα του μετασχηματιστή μέσης 

τάσης, το οποίο σύμφωνα με τον κατασκευαστή, θα πληροί όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη 

νομοθεσία απαιτούμενες προδιαγραφές κατασκευής και στον οποίο θα τηρούνται τα προβλεπόμενα της 

Κ.Υ.Α. 3606(ΦΟΡ)238/25-04-2002 (ΦΕΚ 512/Β’). «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία 

διατάξεων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων». 

Πρόκειται για αναπόφευκτο αποτέλεσμα, αφού κάθε μηχανή παράγει ακτινοβολία, όπως βέβαια και τα 

δίκτυα της ΔΕΗ . 

 

9.13. Επιπτώσεις στα ύδατα 
Κατά τη φάση κατασκευής του έργου δεν αναμένονται παρεμβάσεις που να αλλοιώνουν τα ποιοτικά και 

ποσοτικά χαρακτηριστικά των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών πόρων.  

Στη φάση, επίσης, αυτή θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία 

των υδάτων από τα αδρανή που θα προκύψουν από τις εκσκαφές, από άλλα πιθανά υλικά που θα 

χρησιμοποιούνται στις τεχνικές εργασίες, κ.λπ.  

Θα πρέπει να επαναληφθεί εδώ ότι σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι η ενεργειακή αξιοποίηση 

των νερών του ρέματος με την εγκατάσταση ΜΥΗΕ. Παρεμβάσεις, δηλαδή, που να αλλοιώνουν τον 

υδάτινο αποδέκτη δεν προβλέπονται. Όμοια στη φάση αυτή δεν αναμένονται επιπτώσεις επί των 

υπόγειων νερών της περιοχής μελέτης. 

Τέλος, εφόσον τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας, οι οποίες και θα 

περιορίσουν την πιθανότητα ατυχήματος (απρόσεκτοι χειρισμοί σχετικά με τα απόβλητα συντήρησης 

του εξοπλισμού), δεν αναμένεται καμία δυσμενής συνέπεια στο υδάτινο περιβάλλον της περιοχής. 

Η διατηρητέα (οικολογική) παροχή κατάντη της θέσης υδροληψίας ορίζεται, ως η μεγαλύτερη εκ των 

ακόλουθων ποσοτήτων: το τριάντα τοις εκατό (30%) της μέσης παροχής Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 

ή το 50% της παροχής Σεπτεμβρίου στη θέση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι δύο αυτές ποσότητες 

είναι 42 και 44 l/s  αντίστοιχα, συνεπώς η διατηρητέα παροχή καθορίζεται σε 44 l/s. 

Εκτιμάται ότι η παρούσα οικολογική παροχή είναι ικανοποιητική για τη διατήρηση των οικοσυστημάτων 

και την προστασία/διατήρηση των ειδών (π.χ. ιχθυοπανίδα). 

Από τη λειτουργία του έργου αναμένεται μείωση της στερεοπαροχής του ρέματος, καθώς το έργο της 

υδροληψίας περιλαμβάνει και την εγκατάσταση εξαμμωτή, απ’ όπου και θα απομακρύνονται τα στερεά 

σωματίδια που φέρει το ρέμα. 

Η σημασία της στερεοπαροχής, συνοψίζεται στο γεγονός ότι συνεισφέρει στη συνεχή προσφορά 

ιζήματος στα δελταϊκά συστήματα, και η μείωση αυτής μπορεί να οδηγήσει σε διάβρωση και υποχώρηση 

της ακτογραμμής από τη δράση των θαλάσσιων διεργασιών. 

Στο υπό μελέτη έργο ωστόσο, δεν αναμένεται οποιαδήποτε επίδραση της μείωσης της στερεοπαροχής, 

ως προς τέτοια φαινόμενα, καθώς: 

 Το έργο υλοποιείται σε ρέμα το οποίο δεν εκβάλλει σε δελταική περιοχή, 

 Το ρέμα καταλήγει στον ποταμό Αχελώο (ΥΣ Αχελώος Π10), το μήκος του οποίου έως και το 

αντίστοιχο δέλτα, ανέρχεται σε 200km περίπου, τα οποία αντιστοιχούν σε διάφορες λεκάνες 

απορροής, μέσω των οποίων επανεμπλουτίζονται τα αντίστοιχα ποτάμια συστήματα με νέα 

φερτά υλικά, 

 Η τεχνητή λίμνη Κρεμαστών που βρίσκεται κατάντη του ποταμού Αχελώου, σε κάθε περίπτωση 

αποτελεί σημείο μείωσης της στερεοπαροχής, ακόμα και στη περίπτωση της μη κατασκευής 

του προτεινόμενου έργου (do nothing scenario) 

 

9.14. Συνεργιστικές και σωρευτικές δράσεις από άλλα έργα της περιοχής 
Συνεργιστικές θεωρούνται οι επιπτώσεις που προκύπτουν από το συνδυασμό των επιπτώσεων πολλών 

έργων και δραστηριοτήτων σε μια περιοχή και αποκτούν πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα με μεγαλύτερη 

επίδραση, σε σχέση με το άθροισμα των επιπτώσεων του κάθε έργου χωριστά. Αθροιστικές θεωρούνται 

οι επιπτώσεις που προκύπτουν από το άθροισμα των επιπτώσεων έργων ή δραστηριοτήτων που 
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αποτελούν ένα ενιαίο προς αδειοδότηση έργο ή εντάσσονται σε ένα σύνολο ίδιων ή ανάλογων έργων 

στην ίδια περιοχή. 

Γύρω και εντός της προστατευόμενης περιοχής του έργου υπάρχουν και άλλα ΜΥΗΕ. 

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της ΡΑΕ, το πλήθος των ΜΥΗΕ, που εντοπίζονται στην Περιοχή 

Μελέτης, ανέρχεται σε 5 και αφορούν αποκλειστικά άδεια παραγωγής. 

Στον επισυναπτόμενο της παρούσας, χάρτη συσχετισμού έργων, παρατίθενται όλα τα έργα της 

περιοχής. 

Η έκταση που καταλαμβάνουν τα έργα αυτά εντός προστατευόμενης περιοχής είναι πολύ μικρή ώστε 

να απειλήσει την ακεραιότητα της, ή να επηρεάσει το βαθμό διατήρησης της δομής και των οικολογικών 

λειτουργιών της.  

Συνεκτιμώντας τα προηγούμενα εκτιμάται ότι οι συνεργιστικές και αθροιστικές επιπτώσεις των 

παραπάνω ΜΥΗΕ στους τύπους οικοτόπων της προστατευόμενης περιοχής δε θεωρούνται σημαντικές 

διότι από τα έργα αυτά διαταράσσεται ένα πού μικρό τμήμα των τύπων οικοτόπων. 

Οι συνεργιστικές και αθροιστικές επιπτώσεις από το σύνολο των έργων και δραστηριοτήτων στη πανίδα 

της περιοχής θα μπορούσαν να θεωρηθούν σημαντικές μόνο αν ήταν ικανές να επηρεάσουν έντονα το 

πληθυσμό ή την ισορροπία μεταξύ τους. 

Επειδή όμως τα συγκεκριμένα έργα δεν διαταράσσουν σημαντικά τμήματα των ενδιαιτημάτων της 

πανίδας της περιοχής και επειδή το μεγαλύτερο τμήμα τους εντοπίζεται εκτός προστατευόμενης 

περιοχής δεν θεωρείται ότι επηρεάζουν σημαντικά τη πανίδα. 

Η πυκνότητα των Μ.ΥΗ.Ε. περιμετρικά και εντός της προστατευόμενης περιοχής αυξάνεται και συνεπώς 

πρέπει να γίνει αξιολόγηση των συνεργιστικών και αθροιστικών επιπτώσεων που θα μπορούσε να 

ασκήσει το εξεταζόμενο ΜΥΗΕ, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα, στην ιχθυοπανίδα και τα αμφίβια της 

προστατευόμενης περιοχής. Για το λόγο αυτό εξετάστηκε η «φέρουσα ικανότητα» του υποδοχέα 

(υδατορεύματος) και ο τρόπος που αυτή επηρεάζει τις βιολογικές ανάγκες της ιχθυοπανίδας και των 

αμφίβιων της περιοχής. 

Λέγοντας φέρουσα ικανότητα νοείται η μέγιστη δυνατότητα εγκατάστασης (δηλ. η πυκνότητα 

εγκατάστασης) Μ.ΥΗ.Ε. στην ίδια «γραμμή» ύπαρξης υδροδυναμικού, δηλαδή στο ίδιο υδατορεύμα. Η 

φέρουσα ικανότητα στο ρέμα Καμναίτικο θα πρέπει να μπορεί να διασφαλίσει τη συνύπαρξή του ΜΥΗΕ 

με τις υπόλοιπες χρήσεις που εξυπηρετούνται από το ίδιο υδατορεύμα όπως είναι η ύδρευση, η άρδευση 

και τα υδροβιολογικά και οικολογικά χαρακτηριστικά αυτού. Ανάγκες ύδρευσης και άρδευσης δεν 

εξυπηρετεί το ρέμα Κρυόβρυσης και τα οικολογικά του χαρακτηριστικά δεν επηρεάζονται, εφόσον 

διατηρείται η οικολογική παροχή πάνω από την ελάχιστη τιμή της. 

Σύμφωνα λοιπόν με την ΚΥΑ 49828/2008 (ΦΕΚ 2464/Β’/3-12-2008) «Έγκριση ειδικού πλαισίου 

χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της 

στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού», όταν προβλέπεται εκτροπή του νερού από 

τη φυσική κοίτη του υδατορεύματος και για μήκος μεγαλύτερο των 250m, το μήκος του τμήματος φυσικής 

κοίτης που θα αφήνεται μεταξύ δύο επάλληλων Μ.ΥΗ.Ε. (δηλαδή μεταξύ του σημείου επαναφοράς του 

νερού στη φυσική κοίτη για το ανάντη Μ.ΥΗ.Ε. και του σημείου υδροληψίας ή την αρχή της τεχνητής 

λίμνης του πλησιέστερου κατάντη Μ.ΥΗ.Ε.) δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000 m. Για το 

εξεταζόμενο έργο τόσο η υδροληψία όσο και ο σταθμός παραγωγής δεν απέχουν λιγότερο από 1.000 

μέτρα φυσικής κοίτης από το πλησιέστερο Μ.ΥΗ.Ε. 

Η εξεταζόμενη θέση εντοπίζεται σε απόσταση πολύ μεγαλύτερη της ελάχιστης απόσταση των 1.000 

μέτρων, όπως περιγράφεται και στο Κεφάλαιο 1.2. 

Συνεπώς η φέρουσα ικανότητα του εξεταζόμενου ρέματος δεν επηρεάζεται αρνητικά από την κατασκευή 

κα λειτουργία του Μ.ΥΗ.Ε. Ως εκ τούτου δεν υπάρχουν αρνητικές συνέπειες στα οικολογικά 

χαρακτηριστικά του ρέματος που θα μπορούσαν να προκαλέσουν μείωση της ιχθυοπανίδας ή να 

επηρεάζει το βαθμό διατήρησης των βιοτόπων της. Αξιολογώντας τα παραπάνω δεδομένα εκτιμάται ότι 

οι ότι οι συνεργιστικές και αθροιστικές επιπτώσεις στην ιχθυοπανίδα και στα αμφίβια της περιοχής δεν 

είναι σημαντικές. 

 

9.15. Σύνοψη των επιπτώσεων σε πίνακες 
Οι εκτιμήσεις που αξιολογήθηκαν στις ενότητες 9.2 - 9.13 συνοψίζονται σε πίνακες, οι οποίοι αναφέρουν 

τις ιδιότητες που προσδιορίστηκαν στην ενότητα 9.1 
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Για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων κάθε επίπτωσης χρησιμοποιούνται τα παρακάτω κριτήρια 

αξιολόγησής της: 

  Παρουσίαση 

1 Πιθανότητα εμφάνισης επίπτωσης: 
Μικρή, μέτρια, μεγάλη (αφορά πιθανότητα εμφάνισης 

Μικρή 
Μέτρια 
Μεγάλη 

2 Είδος και ένταση επίπτωσης: 
Θετική, Ουδέτερη, Αρνητική 

+ 
0 
- 

3 Ένταση – εύρος περιοχής επίπτωσης: 
Τοπική ή Ευρύτερη 

Τοπική 
Ευρύτερη 

4 Χρονικός ορίζοντας εμφάνισης επίπτωσης 
Βραχυπρόθεσμη, Μεσοπρόθεσμη, Μακροπρόθεσμη, 
ανάλογα με τη χρονική διάρκεια εμφάνισης 

Βραχυπρόθεσμη 
Μεσοπρόθεσμη 
Μακροπρόθεσμη 

5 Διάρκεια, περιοδικότητα  
Μόνιμη, προσωρινή 

Μόνιμη 
Προσωρινή 

6 Δυνατότητα πρόληψης, αποφυγής 
Ναι, Ίσως, όχι 

Ναι 
Ίσως 
Όχι 

7 Συνεργιστική/ αθροιστική δράση 
Ναι, Ίσως, Όχι 

Ναι 
Ίσως 
Όχι 

 
Πίνακας 36. Συνοπτική παρουσίαση και αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά την κατασκευή 

του εξεταζόμενου έργου  

Περιβαλλοντικοί Παράμετροι 

Επιπτώσεις 
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Σ
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γ
ισ

τι
κή

 
α

θ
ρ

ο
ισ

τι
κή

 δ
ρ

ά
σ

η
 

Κλιματικά & βιοκλιματικά 

χαρακτηριστικά 

Μέτρια - Τοπική Βραχυπρόθεσμη Προσωρινή Ναι Ίσως 

Μορφολογικά & τοποιολογικά 

χαρακτηριστικά 

Μεγάλη - Τοπική Βραχυπρόθεσμη Προσωρινή Ναι Ίσως 

Γεωλογικά, τεκτονικά & 

εδαφολογικά 

Μεγάλη - Τοπική Βραχυπρόθεσμη Προσωρινή Ναι Ίσως 

Χλωρίδα, πανίδα Μεγάλη - Τοπική Βραχυπρόθεσμη Προσωρινή Ναι Ναι 

Περιοχές προστασίας 

Εθνικού συστήματος 

 0      

Δάση & δασικές εκτάσεις  +      

Χωροταξικός σχεδιασμός – 

χρήσεις γης 

 0      

Διάρθρωση & ανθρωπογενές 

περιβάλλον 

 0      

Πολιτιστική κληρονομιά Μικρή - Τοπική Βραχυπρόθεσμη Προσωρινή Ναι Όχι 

Κοινωνικό – οικονομικές 

επιπτώσεις 

Μεγάλη + Τοπική Βραχυπρόθεσμη Προσωρινή Ναι Όχι 

Τεχνικές υποδομές Μικρή - Τοπική Βραχυπρόθεσμη Προσωρινή Ναι Όχι 
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Συσχέτιση με τις 

ανθρωπογενείς πιέσεις 

 0      

Ποιότητα άερα Μικρή - Τοπική Βραχυπρόθεσμη Προσωρινή Ίσως Όχι 

Θόρυβος , δονήσεις Μεγάλη - Τοπική Βραχυπρόθεσμη Προσωρινή Ίσως Όχι 

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία  0      

Ύδατα Μικρή - Τοπική Βραχυπρόθεσμη Προσωρινή Ναι Όχι 

 
Πίνακας 37. Συνοπτική παρουσίαση και αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά την λειτουργία 

του εξεταζόμενου έργου  

Περιβαλλοντικοί 
Παράμετροι 

Επιπτώσεις 
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Κλιματικά & βιοκλιματικά 

χαρακτηριστικά 

 0      

Μορφολογικά & τοπιολογικά 

χαρακτηριστικά 

Μεγάλη - Τοπική Μακροπρόθεσμη Μόνιμη Ίσως Όχι 

Γεωλογικά, τεκτονικά & 

εδαφολογικά 

 0      

Χλωρίδα, πανίδα  0      

Περιοχές προστασίας 

Εθνικού συστήματος 

 0      

Δάση & δασικές εκτάσεις  0      

Χωροταξικός σχεδιασμός – 

χρήσεις γης 

Μικρή + Τοπική Μακροπρόθεσμη Μόνιμη Ναι Ίσως 

Διάρθρωση & 

ανθρωπογενές περιβάλλον 

Μικρή + Ευρύτερη Μακροπρόθεσμη Μόνιμη Ναι Όχι 

Πολιτιστική κληρονομιά  0      

Κοινωνικό – οικονομικές 

επιπτώσεις 

Μεγάλη + Ευρύτερη Μακροπρόθεσμη Μόνιμη Ναι Ίσως 

Τεχνικές υποδομές Μικρή + Τοπική Μακροπρόθεσμη Μόνιμη Ναι Ίσως 

Συσχέτιση με τις 

ανθρωπογενείς πιέσεις 

Μικρή + Τοπική Μακροπρόθεσμη Μόνιμη Ναι Ίσως 

Ποιότητα άερα  0      

Θόρυβος , δονήσεις  0      

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία  0      

Ύδατα Μεγάλη ++ Τοπική Μεσοπρόθεσμη Μόνιμη Όχι Ίσως 
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10 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Σύμφωνα με τη διάρθρωση που ακολουθήθηκε και με όσα προαναφέρθηκαν στο 9ο κεφάλαιο, ακολουθεί 

ανάλυση σχετικά με τα μέτρα και τις κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων από την υλοποίηση του έργου. Αυτά αφορούν και τις δύο φάσεις κατασκευής και 

λειτουργίας του προτεινόμενου έργου, αλλά και μετά την παύση λειτουργίας του και ειδικότερα τις 

ακόλουθες παραμέτρους του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής τoυ έργου. 

 

10.1. Μέτρα για τα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά 

Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 9.2 δεν αναμένεται καμία ουσιαστική επίπτωση στα μικροκλιματικά 

και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά και επομένως δεν απαιτείται η λήψη μέτρων, πέρα από την τακτική 

συντήρηση και παρακολούθηση των οχημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού του εργοταξίου κατά 

τη φάση κατασκευής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

10.2. Μέτρα για τα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 

Φάση κατασκευής  

Η αλλοίωση του τοπίου που θα προκληθεί από την κατασκευή του έργου δεν θα είναι σημαντική, -

κατασκευής η λήψη και εφαρμογή μέτρων για τις άλλες παραμέτρους του περιβάλλοντος, που 

παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω στο παρόν κεφάλαιο, θα έχει θετική αθροιστική επίδραση και στην 

προστασία του τοπίου.  

Βέβαια η απομάκρυνση της βλάστησης εντός της κοίτης είναι μονόδρομος, όπως και οι χωματουργικές 

εργασίες. Συνεπώς μόνο με λελογισμένη χρήση των μηχανημάτων, θα έχουμε  μείωση της 

εκπεμπόμενης σκόνης, η συλλογή των απορριμμάτων σε καθορισμένους χώρους και η αποφυγή 

ανεξέλεγκτης διάθεσης των χωματισμών, είναι και μέτρα προστασίας του τοπίου και της μορφολογίας 

κατά τη φάση κατασκευής. Ένα ακόμη βασικό μέτρο είναι στο πέρας των εργασιών να απομακρυνθούν 

όλα τα μηχανήματα και οι προσωρινές κατασκευές, καθώς και κάθε είδους απόβλητα από την περιοχή 

και να αποκατασταθεί ο χώρος.  

Φάση λειτουργίας: Αν και, όπως προαναφέρθηκε, το έργο εντάσσεται ικανοποιητικά στο τοπίο της 

γύρω περιοχής, επιβάλλεται η τακτική συντήρηση των έργων υδροληψίας, καθώς και η απομάκρυνση 

φερτών υλικών και τυχόν απορριμμάτων που θα συσσωρεύονται, ώστε να διατηρείται τόσο η 

λειτουργικότητα των έργων όσο και η αισθητική τους. 

 

10.3. Μέτρα για τα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά 

Φάση κατασκευής  

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου, λόγω του μικρού βάθους εκσκαφής, δεν θα εμφανιστούν 

προβλήματα ασταθειών του εδάφους και δεν χρειάζονται μέτρα αντιστήριξης. Επιπρόσθετα μετά την 

ολοκλήρωση, θα γίνει τεχνική επανεπίχωση του σκάμματος.  

Ούτε προβλήματα διάβρωσης του εδάφους αναμένονται. Απαιτείται, ωστόσο, οι εργασίες θα γίνουν τη 

λιγότερη όμβρια περίοδο που δεν εμφανίζονται βροχοπτώσεις, για να μην υπάρξει απόπλυση του 

εδάφους. Για την εξαιρετική περίπτωση που υπάρξει έντονη στερεομεταφορά κατά τη φάση των 

εκσκαφών, θα γίνεται παύση των εργασιών και η τοποθέτηση γεωπλέγματος στα πρανή εκσκαφών.  

Προβλήματα ρύπανσης του εδάφους μπορεί να προκληθούν από ατύχημα ή λανθασμένη διαχείριση 

των υγρών και στερεών αποβλήτων. Τα μέτρα που προτείνονται για το έδαφος προτείνονται αντίστοιχα 

και για την προστασία των νερών από τη ρύπανση (παράγραφο 10.11 Μέτρα για τα ύδατα):  

 Για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων του προσωπικού του εργοταξίου προτείνεται η 

εγκατάσταση χημικών τουαλετών.  

 Η τακτική συντήρηση των μηχανημάτων κατασκευής και μεταφοράς υλικών  

 Η αντιμετώπιση ατυχημάτων σε όλο το μήκος εργασιών θα πρέπει επίσης να προβλέπεται στο 

πρόγραμμα του κατασκευαστή. Θα πρέπει να διαθέτει το συνεργείο του εργοταξίου τα κατάλληλα υλικά 

για την αντιμετώπιση διαρροής λαδιών κλπ στο έδαφος.  

Γενικά, επιβάλλεται να γίνεται συνολική διαχείριση των υλικών που θα προκύψουν από τις εκσκαφές/ 

διαμορφώσεις κλπ, με ορθό προγραμματισμό των εργασιών. Όπως αναλύθηκε στην παράγραφο 6.6 

(Αναγκαία υλικά κατασκευής- στερεά απόβλητα), προτείνεται η διαχείριση της περίσσειας των 

προϊόντων εκσκαφής να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/24-08-

2011) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, 
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κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». Εφόσον η περιοχή μελέτης είναι εντός γεωγραφικής εμβέλειας 

κάποιου εγκεκριμένου από την ΕΟΑΝ Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ), τα 

υλικά των εκσκαφών θα οδηγηθούν εκεί, ενώ από τον ίδιο χώρο θα ληφθούν τα απαραίτητα υλικά για 

τις ανάγκες του έργου.  

Τέλος, τα κάθε είδους άχρηστα υλικά θα συλλέγονται και θα διατίθενται κατάλληλα. Τα αστικού τύπου 

απορρίμματα από τους εργαζόμενους του εργοταξίου θα συλλέγονται από τον ανάδοχο τους έργου και 

θα διαχειρίζονται από το σύστημα συλλογής και αποκομιδής του Δήμου μαζί με τα λοιπά αστικά 

απορρίμματα.  

Φάση λειτουργίας: Κατά τη φάση λειτουργίας δεν αναμένονται επιπτώσεις στο έδαφος της περιοχής 

του έργου και επομένως δεν απαιτείται η λήψη μέτρων. 

 

10.4. Μέτρα για το περιβάλλον 

Φάση κατασκευής  

Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του έργου, προτείνονται τα ακόλουθα μέτρα:  

 Να αποφευχθούν οι περιττές εκχερσώσεις. Το μέτρο θα συμβάλλει στη διατήρηση και της 

υφιστάμενης πανίδας στην περιοχή του έργου. Οι εργασίες κατασκευής του έργου πρέπει να 

περιοριστούν στον απαραίτητο χώρο.  

 Η φύλαξη όλων των επικίνδυνων υλικών του εργοταξίου να γίνεται με τρόπο που θα αποκλείει την 

προσέγγισή τους από την άγρια πανίδα και να αποκλείεται η πρόσβαση σε χώρους όπου η πανίδα θα 

μπορούσε να παγιδευτεί.  

 Να εξασφαλιστεί η μη απόρριψη υλικών εκσκαφής καθώς και κατασκευής και άλλων υλικών (λάδια 

μηχανών κλπ.) στο έδαφος και σε οποιαδήποτε άλλη θέση εκτός από οργανωμένους χώρους εκτός του 

έργου. Ειδικά όσον αφορά στη διάθεση των ορυκτέλαιων των υγρών μπαταριών και άλλων χημικών, να 

εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία όπως περιγράφεται στην ΚΥΑ 71560/3053, ΦΕΚ 665/Β/85.  

 Να γίνεται διαβροχή των επιφανειών εκσκαφής ώστε να μειωθεί η εκλυόμενη ποσότητα σκόνης, αν 

και στο υπόβαθρο είναι πετρώδες με μικρό ποσοστό ιλύος. 

Φάση Λειτουργίας: Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου δεν αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις στο 

φυσικό περιβάλλον της περιοχής και επομένως δεν απαιτείται η λήψη μέτρων. 

 

10.5. Μέτρα για το ανθρωπογενές περιβάλλον 

Οι περισσότερες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις του έργου είναι θετικές και μπορούν βέβαια να 

λειτουργήσουν αντισταθμιστικά για τις όποιες οχλήσεις θα προκαλέσει η κατασκευή του έργου και έχουν 

αντιμετωπιστεί στα κεφάλαια για τις επιμέρους παραμέτρους (θόρυβος, ατμοσφαιρική ρύπανση, κλπ) 

όπου έχουν αναφερθεί και τα αντίστοιχα προτεινόμενα μέτρα. Στο κεφάλαιο αυτό δίνονται πρόσθετες 

προτεινόμενες παρεμβάσεις και μέτρα ώστε να διασφαλιστούν οι θετικές επιπτώσεις του έργου και να 

αντιμετωπιστούν οι ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις.  

Φάση κατασκευής  

Μέτρα για τις χρήσεις γης και τη χωροταξία. Δεν απαιτείται η λήψη μέτρων καθώς όπως αναλύθηκε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο δεν αναμένονται επιπτώσεις, επιπρόσθετα σε μια περιοχή με μηδενική 

ανθρώπινη δραστηριότητα και επισκεψιμότητα. Σχετικά με τις χρήσεις γης κατά την κατασκευή 

συνιστάται:  

 Η αποφυγή περιττών εκχερσώσεων βλάστησης.  

 Ιδιαίτερη προσοχή κατά την εκτέλεση εργασιών και διελεύσεων μηχανημάτων / οχημάτων για την 

αποφυγή πρόκλησης ζημιών.  

 Ο εργολάβος υποχρεούται να αποσύρει όλες τις εγκαταστάσεις που δημιούργησε για τις ανάγκες της 

κατασκευής και να αποδώσει τον χώρο όπως ήταν πριν την έναρξη εργασιών του έργου.  

Μέτρα για το ιστορικό-πολιτιστικό περιβάλλον. Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 9.6 δεν 

αναμένονται επιπτώσεις λόγω και της θετικής γνώμης, άρα ελέγχου των αρμοδίων Υπηρεσιών κατά την 

κατασκευή του έργου. Ωστόσο, όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν υπό την εποπτεία και τις οδηγίες 

των αρμόδιων Εφορειών Αρχαιοτήτων, οι οποίες θα ειδοποιηθούν εγκαίρως και εγγράφως πριν τη 

έναρξη αυτών. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων οι εργασίες θα διακοπούν μέχρι να 

γνωμοδοτήσουν κατάλληλα οι αρμόδιες υπηρεσίες της Αρχαιολογίας για τον τρόπο συνέχισης των 

εργασιών. 
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Φάση Λειτουργίας: Κατά τη φάση λειτουργίας δεν απαιτείται η λήψη μέτρων αφού, όπως αναλύθηκε 

στην παράγραφο 9.6, αναμένονται μόνο θετικές επιδράσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον. 

 

10.6. Μέτρα για το περιβάλλον 

Φάση κατασκευής  

Εκτός από τα επιμέρους μέτρα για τις άλλες περιβαλλοντικές οχλήσεις του έργου που επιδρούν στο 

ανθρωπογενές περιβάλλον (θόρυβος, σκόνη, ατμοσφαιρική ρύπανση, κλπ), άλλα μέτρα που μπορεί να 

αφορούν τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο οικιστικό και κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον 

είναι:  

 Η παύση των εργασιών κατασκευής και μεταφοράς υλικών κατά τις ώρες κοινής ησυχίας, αν και στην 

περιοχή δεν υπάρχουν οικίες και οικισμοί. 

 Η διαβροχή των επιφανειών εκσκαφής ώστε να μειώνεται η έκλυση σκόνης. 

 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων και κατάλληλης οδικής σήμανσης ασφαλείας  

Φάση Λειτουργίας Κατά τη φάση λειτουργίας δεν απαιτείται η λήψη μέτρων αφού, όπως αναλύθηκε 

στην παράγραφο 9.7, αναμένονται μόνο θετικές επιδράσεις στο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον. 

 

10.7. Μέτρα για τις τεχνικές υποδομές 

Φάση κατασκευής  

Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 9.8 κατά την κατασκευή δεν αναμένονται επιπτώσεις.  Παρόλο 

αυτό προτείνονται τα ακόλουθα μέτρα:  

 Να ειδοποιηθούν εγκαίρως από τον κατασκευαστή όλοι οι υπεύθυνοι των δικτύων που ενδέχεται να 

θιγούν κατά τις εργασίες (Δήμος, ΔΕΔΔΗΕ κ.α.) και να γίνει η αποκατάσταση των δικτύων που τυχόν 

θιγούν.  

 Ο κύριος του έργου οφείλει να φροντίσει για την ορθή διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων 

του εργοταξίου σύμφωνα με όσα περιγράφονται στις παραγράφους 6.6 και 6.7 και την σχετική 

νομοθεσία.  

 Ο ανάδοχος σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες υποχρεούται να επισκευάσει το οδικό δίκτυο 

στις θέσεις που προκληθούν φθορές.  

 Απαιτείται κατάλληλος προγραμματισμός των εργασιών ώστε να συντομεύσει κατά το δυνατόν η 

διάρκεια της κατασκευής.  

Απαιτείται, τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων και κατάλληλη οδική σήμανση ασφαλείας, Παρακάτω 

δίνονται μια σειρά από προτάσεις-μέτρα για την εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας κατά την κατασκευή και 

τη μείωση των κινδύνων ατυχημάτων. Ενδεικτικά, λοιπόν, κατά τη φάση κατασκευής δύναται να 

τοποθετηθούν: o Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης. Ρυθμιστικές πινακίδες ή πινακίδες αναγγελίας 

κινδύνου, που χρησιμοποιούνται για τη προσωρινή εργοταξιακή σήμανση, με κατάλληλα υλικά 

ανακλαστικότητας.  

Φάση Λειτουργίας: Κατά τη φάση λειτουργίας δεν απαιτείται η λήψη μέτρων αφού, όπως περιεγράφηκε 

στην παράγραφο 9.8, αναμένονται μόνο θετικές επιδράσεις στις τεχνικές υποδομές. 

 

10.8. Μέτρα για την ποιότητα του αέρα 

Φάση κατασκευής  

Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον απαιτείται η λήψη μέτρων, για την 

διασφάλιση απουσίας επιπτώσεων στην ατμόσφαιρα, που αφορούν τις επί τόπου εργασίες του έργου 

και τις μεταφορές υλικών. Έτσι τα μέτρα που προτείνεται να εφαρμοστούν είναι τα εξής:  

 Θα πρέπει να γίνεται διαβροχή των επιφανειών και των υλικών ώστε να περιοριστεί η έκλυση σκόνης 

κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής.  

 Η λειτουργία των μηχανημάτων που εργάζονται στο χώρο να γίνεται με προσεκτικούς χειρισμούς, 

και η κίνηση των φορτηγών να γίνεται με μικρές ταχύτητες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης.  

Για την προστασία από τα καυσαέρια των μηχανημάτων και των οχημάτων που εργάζονται για την 

εκτέλεση του έργου, δεν απαιτείται η εφαρμογή ειδικών μέτρων, εξάλλου η επίπτωση απ' αυτά είναι 

ασήμαντη, αλλά επαρκεί η τακτική συντήρησή τους, που είναι ούτως ή άλλως απαραίτητη. Θα πρέπει 

επίσης να πληρούν τις προδιαγραφές εκπομπής καυσαερίων σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ για 

τέτοιου είδους μηχανήματα και να μην είναι παλαιάς τεχνολογίας που εκπέμπουν αυξημένους ρύπους.  
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 Τα φορτηγά οχήματα μεταφοράς πάσης φύσεως  υλικών να φέρουν ειδικό κάλυμμα, έστω και γι’ 

αυτή τη μικρή απόσταση κίνησης που θα κάνουν, σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις.  

Φάση Λειτουργίας Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου δεν αναμένονται επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα 

της περιοχής του έργου και επομένως δεν απαιτείται η λήψη μέτρων. 

 

10.9. Μέτρα για τον θόρυβο και τις δονήσεις 

Φάση κατασκευής  

Με βάση τις εκτιμήσεις της παραγράφου 9.11, η ακουστική επιβάρυνση λόγω της κατασκευής του έργου 

αναμένεται μικρή και με παροδικό χαρακτήρα. Ενδεχομένως μπορεί να υπάρξει υπέρβαση των ορίων 

της νομοθεσίας στιγμιαία, έτσι συστήνεται η λήψη κάποιων μέτρων. Τα μέτρα για την ελάττωση του 

θορύβου κατά την κατασκευή, μπορούν να συνοψισθούν στην ελάττωση του θορύβου των 

μηχανημάτων και των οχημάτων εργοταξίου, με χρήση νέων μοντέλων, όπου έχει ληφθεί πρόνοια για 

τη μείωση του εκπεμπόμενου θορύβου και με την εφαρμογή πλέον αυστηρών κανονισμών, τόσο 

Ελληνικών όσο και της Ε.Ε. Έτσι:  

 Ο εργολάβος του έργου θα πρέπει να επιλέξει τη διάταξη του εργοταξίου του και τον προγραμματισμό 

των εργασιών, έτσι ώστε να μην υπάρχει ταυτόχρονη λειτουργία πολλών μηχανημάτων σε κοντινές 

θέσεις και να προκληθεί η ελάχιστη δυνατή παρενόχληση στο ανθρωπογενές περιβάλλον της άμεσης 

περιοχής του έργου.  

 Ο εργολάβος, γνωρίζοντας ακριβώς την οργάνωση του εργοταξίου του, δηλαδή σύνθεση 

μηχανημάτων και προγραμματισμό εργασιών, θα πρέπει να υπολογίσει τα επίπεδα θορύβου που 

αναμένονται κατά την κατασκευή των έργων και σε περίπτωση που υπερβαίνουν τα 65 dB(A) να λάβει 

μέτρα μείωσης του θορύβου στην πηγή ή διάδοσής του με ηχοπετάσματα που θα διαστασιολογήσει 

κατάλληλα.  

 Ακόμη, στην Ελλάδα ευρίσκεται σε ισχύ σχετική νομοθεσία που αφορά τον θόρυβο που προέρχεται 

από τα εργοτάξια η οποία εκτενώς αναφέρεται στα μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων. Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο της προστασίας από τον θόρυβο της κατασκευής είναι 

υποχρέωση τόσο του κύριου του έργου όσο και του κατασκευαστή, όπως εφαρμόσει το ισχύον 

νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία από την κατασκευή.  

Στη συνέχεια παρατίθεται η ισχύουσα νομοθεσία:  

 ΚΥΑ 37393/2028/1-10-2003 (ΦΕΚ 1418/Β/2003) περί "προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών-

μελών σχετικά με την εκπομπή του θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε 

εξωτερικούς χώρους και συμμόρφωσης με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Μαΐου 2002". Με την ΚΥΑ αυτή καθορίζονται πρότυπα 

εκπομπής θορύβου, διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης της σήμανσης, του τεχνικού φακέλου 

και της συλλογής δεδομένων σχετικά με το θόρυβο που εκπέμπεται στο περιβάλλον από εξοπλισμό 

προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους.  

 Υπ. Απόφαση ΗΠ 9272/471/2007 ΦΕΚ 286/Β/02-03-2007 όπου αναφέρεται στην τροποποίηση του 

άρθρου 8 της υπ' αριθμ. 37393/2028/2003 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1418), σε συμμόρφωση 

με τις διατάξεις της οδηγίας 2005/88/ΕΚ "για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/14/ΕΚ για την 

προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από 

εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους".  

Σε κάθε περίπτωση, προτείνεται η συστηματική παρακολούθηση των επιπέδων θορύβου κατά τη 

διάρκεια της κατασκευής, και εφόσον διαπιστωθούν υπερβάσεις να ληφθούν πρόσθετα μέτρα, όπως να 

γίνεται χρήση κινητών αντιθορυβικών πετασμάτων στις περιοχές του εργοταξίου. Μέτρα για τις δονήσεις 

Δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα για τις δονήσεις καθώς, όπως αναλύθηκε, δεν αναμένονται δονήσεις.  

Φάση Λειτουργίας: Το έργο δεν διαθέτει πηγές θορύβου και δονήσεων κατά τη λειτουργία και συνεπώς 

δεν απαιτείται η λήψη μέτρων. 

 

10.10. Μέτρα για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 

Το υπό μελέτη έργο δεν εκπέμπει καμιά ακτινοβολία κατά την κατασκευή.  

Κατά την λειτουργία, έχει σαφώς εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, στο χώρο παραγωγής από 

τις μηχανές, εντός των επιτρεπτών ορίων για τους ανθρώπους, όπως επίσης και το δίκτυο της μέσης 

τάσης της ΔΕΗ. 
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10.11. Μέτρα για τα ύδατα 

Φάση κατασκευής Όπως αναλύθηκε στην παράγραφο 9.13 δεν αναμένονται επιπτώσεις στα 

επιφανειακά και υπόγεια νερά κατά τη φάση εργασιών. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην 

αντιμετώπιση της στερεομεταφοράς. Ωστόσο συνιστάται η εφαρμογή των παρακάτω μέτρων:  

 Η κατασκευή του έργου να γίνει την λιγότερο όμβρια περίοδο και να διαρκεί το ελάχιστο δυνατό. Στην 

περίπτωση έντονης στερεομεταφοράς ωστόσο, προτείνεται να διακοπούν οι εργασίες εκσκαφών για 

λόγους ασφαλείας. Επίσης προτείνεται η τοποθέτηση γεωπλέγματος για την σταθεροποίηση των 

πρανών και την προστασία τους από την διάβρωση.  

 Για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων του προσωπικού του εργοταξίου προτείνεται η 

εγκατάσταση χημικών τουαλετών. 

 Συστηματική συντήρηση των μηχανημάτων κατασκευής και μεταφοράς υλικών να γίνεται σε 

οργανωμένο συνεργείο της περιοχής και όχι στην περιοχή των έργων. Η ορθή διαχείριση αυτών των 

αποβλήτων θα διασφαλίσει την απουσία κατείσδυσης ρυπαντών στα υπόγεια νερά.  

 Η αντιμετώπιση ατυχημάτων σε όλο το μήκος εργασιών, θα πρέπει επίσης να προβλέπεται στο 

πρόγραμμα του εργολάβου. Έτσι αυτός θα πρέπει να διαθέτει στο συνεργείο του τα κατάλληλα υλικά 

για την αντιμετώπιση για παράδειγμα διαρροής λαδιών στο έδαφος. Τέτοια μπορεί να είναι διάφορα 

προσροφητικά υλικά (όπως απλό πριονίδι, παλιά πανιά και διάφορα ειδικά χημικά).  

 

Φάση Λειτουργίας Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου αναμένονται μόνο σημαντικές θετικές 

επιπτώσεις στα νερά, οπότε δεν απαιτείται η λήψη μέτρων. Πρέπει να πραγματοποιείται τακτική 

συντήρηση της υδροληψίας, ώστε να εξασφαλίζεται η διαρκής και απρόσκοπτη ροή (απομάκρυνση των 

συσσωρευμένων απορριμμάτων, απομάκρυνση φερτών υλικών από την κοίτη του ρέματος κ.α.). 

 

10.12. Μέτρα, Έργα, Δράσεις και Παρεμβάσεις στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

Με δεδομένη τη φύση του υπό εξέταση υδροηλεκτρικού σταθμού παραγωγής, ως έργου Α.Π.Ε. και του 

οικολογικού χαρακτήρα του, ο σταθμός μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης για την προστασία του περιβάλλοντος, αυξάνοντας 

την επισκεψιμότητα στην περιοχή με πολλαπλά άμεσα και έμμεσα οικονομικά και αναπτυξιακά οφέλη 

και την προβολή της περιοχής.  

 

        Τρίκαλα Φεβρουάριος 2020 

  Ο Συντάκτης και υπεύθυνος για το περιεχόμενο της ΜΠΕ 
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11 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

11.1  Περιβαλλοντική διαχείριση 

Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότερης προστασίας του περιβάλλοντος από την υλοποίηση του 

εξεταζόμενου έργου του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής, προτείνεται σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης 

του έργου. 

Σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο, η εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων, των μέτρων και των 

κατευθύνσεων για την αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, όπως αυτά αναφέρθηκαν 

αναλυτικά στο προηγούμενο κεφάλαιο, αφορούν και τις δύο φάσεις κατασκευής και λειτουργίας του 

προτεινόμενου έργου, αλλά και μετά την παύση λειτουργίας του και ειδικότερα τις ακόλουθες 

παραμέτρους του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής τoυ έργου. 

 

11.1.1 Φάση Κατασκευής 

Ακολουθεί παρακάτω, πίνακας με τη συνοπτική παρουσίαση των παραμέτρων και των όρων του 

προτεινόμενου σχεδίου περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά τη φάση κατασκευής του έργου. 
Πίνακας 38. Προτεινόμενο σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης του έργου κατά τη φάση κατασκευής  

Α / Α Παράμετρος Διαχείριση 

1 

Ασφάλεια 
προσωπικού 

& 
εργαζομένων 

Εξασφάλιση υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. 
 Εφαρμογή προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας με χορήγηση όλων των απαραίτητων 

βοηθημάτων για την ασφαλή και αποτελεσματική διεκπεραίωση των εργασιών 
(μάσκες, ωτασπίδες, προστατευτικά γυαλιά, κατάλληλη σήμανση). 

 Χρήση των μηχανημάτων έργου από χειριστές οδηγούς με κατάλληλα διπλώματα και 
κατάλληλη εκπαίδευση. 

2 
Εργασίες 

κατασκευής 

Περιορισμός των χωματουργικών εργασιών στις απολύτως απαραίτητες 
επιφανειακές εκσκαφές. 
 Ο ανεφοδιασμός των οχημάτων με καύσιμα θα γίνεται εκτός του γηπέδου και σε 

αδειοδοτημένα πρατήρια υγρών καυσίμων. 
 Προγραμματισμένη συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων θα γίνεται σε 

εξουσιοδοτημένα, νομίμως λειτουργούντα συνεργεία εκτός του εργοταξίου. 

3 Απόβλητα 

Διάθεση τυχόν πλεοναζόντων υλικών εκσκαφών μόνο σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης 
σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία και τις υποδείξεις του Δήμου 
(ΧΥΤΑ, υφιστάμενος δανειοθάλαμος, ανενεργό λατομείο, δασική οδοποιία κλπ). 
 Συλλογή των απορριμμάτων αστικού τύπου (μη επικινδύνων) σε πλαστικές σακούλες, 

οι οποίες θα απορρίπτονται στους κάδους προσωρινής αποθήκευσης του φορέα 
διαχείρισης (Δήμος). 
 Μεταφορά τυχόν παραπροϊόντων από τις λοιπές εργασίες (ρετάλια αλουμινίου, 

σιδήρου, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός)  αποκλειστικά από αδειοδοτημένες εταιρείες, 
προς ανακύκλωση.  
 Χρήση κινητής χημικής τουαλέτας για την αντιμετώπιση των υγρών αποβλήτων 

προσωπικού (αστικών λυμάτων), για όσο χρόνο διαρκέσουν οι εργασίες κατασκευής 
του σταθμού. 

4 
Φυσικό 

περιβάλλον 

Μέριμνα για διατήρηση του εργοταξίου σε καθαρή και κατάλληλη για εργασία 
κατάσταση. 
 Προγραμματισμός φυτεύσεων περιμετρικά του σταθμού και εσωτερικά της 
περίφραξης, στο τέλος των κατασκευαστικών εργασιών, για περιορισμό του θορύβου, 
με χρήση μόνο είδη φυτών που απαντούν στο οικολογικό περιβάλλον της περιοχής. 
 Συλλογή και απομάκρυνση των πάσης φύσεως άχρηστων υλικών και εξοπλισμού 
μετά το πέρας των εργασιών και επαναφορά του χώρου και του τοπίου στην αρχική 
τους κατάσταση. 

 

11.1.2 Φάση Λειτουργίας 

Ακολουθεί παρακάτω, πίνακας με τη συνοπτική παρουσίαση των παραμέτρων και των όρων του 

προτεινόμενου σχεδίου περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά τη φάση λειτουργίας του έργου. 
Πίνακας 39. Προτεινόμενο σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης του έργου κατά τη φάση λειτουργίας  

Α / Α Παράμετρος Διαχείριση 

1 

Ασφάλεια 
προσωπικού 

& 
εργαζομένων 

Συνεχής τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων και επισκεπτών. 
Τοποθέτηση συστήματος αντικεραυνικής προστασίας και συστήματος γείωσης της 
εγκατάστασης.  
Κατάλληλη σήμανση των σημείων της εγκατάστασης που πιθανόν 
εγκυμονούν κινδύνους (μετασχηματιστές, πεδία και αγωγούς μέσης και χαμηλής 
τάσης κ.λπ.) με παράλληλη μέριμνα για λήψη απαραίτητων μέτρων που θα καθιστούν 
αδύνατη την προσέγγιση στα σημεία αυτά. 
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Εγκατάσταση κατάλληλου συστήματος εξαερισμού στους κλειστούς χώρους, προς 
αποφυγή οποιουδήποτε φαινομένου τυχόν σκόνης, οσμών και αναθυμιάσεων και 
εξασφάλιση της ασφάλειας και της υγιεινής των εργαζομένων.  
Επιβάλλεται η χορήγηση από την εταιρεία προς χρήση, μέσων ατομικής προστασίας 
του προσωπικού (κράνη, ωτασπίδες, κ.λπ.)  
Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος πυρασφάλειας εναρμονισμένο πλήρως 
με τις προδιαγραφές της εγκεκριμένης μελέτης πυρασφάλειας και τις υποδείξεις της 
οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.  
Εκπόνηση αναλυτικού σχεδίου για την αντιμετώπιση τυχόν έκτακτων περιστατικών το 
οποίο θα είναι διαθέσιμο και προσβάσιμο από το προσωπικό. 
Υποχρεωτική ασφάλιση του σταθμού για καταστροφή (μερική ή ολική) από πυρκαγιά. 

2 
Λειτουργία 

εργοστασίου 

Μέριμνα για τακτικό έλεγχο και παρακολούθηση καθαρισμού υδροληψίας από 
σκουπίδια, φύλλα και στερεές ύλες. 
Συνεχής μέριμνα με λήψη όλων των απαιτούμενων πρόσθετων μέτρων για τη μείωση 
του εκλυόμενου βιομηχανικού θορύβου, εντός των επιτρεπτών ορίων στα όρια του 
γηπέδου εγκατάστασης του σταθμού, σε περίπτωση που βάσει μετρήσεων κριθεί 
αναγκαίο. 
Εγκατάσταση και λειτουργία κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης του σταθμού με 
κάμερες. 
Συνεχής εποπτεία των μονάδων από το προσωπικό της εταιρείας 

3 Απόβλητα 

Συλλογή των απορριμμάτων αστικού τύπου (μη επικινδύνων) σε πλαστικές σακούλες, 
οι οποίες θα απορρίπτονται στους κάδους προσωρινής αποθήκευσης του φορέα 
διαχείρισης (Δήμος). 
Μεταφορά τυχόν παραπροϊόντων από τις λοιπές εργασίες (ρετάλια αλουμινίου, 
σιδήρου, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός)  αποκλειστικά από αδειοδοτημένες εταιρείες, 
προς ανακύκλωση.  
Χρήση κινητής χημικής τουαλέτας για την αντιμετώπιση των υγρών αποβλήτων 
προσωπικού (αστικών λυμάτων), για όσο χρόνο διαρκέσουν οι εργασίες κατασκευής 
του σταθμού.  
Συγκέντρωση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων κατά τη συντήρηση του Η/Μ 
εξοπλισμού σε κατάλληλους περιέκτες εντός της μονάδας και μεταφορά τους άμεσα 
(εντός δύο ημερών) αποκλειστικά από αδειοδοτημένες εταιρείες για την περαιτέρω 
διαχείρισή τους 

4 
Φυσικό 

περιβάλλον 

Μέριμνα για διατήρηση του εργοταξίου σε καθαρή και κατάλληλη για εργασία 
κατάσταση. 
Συντήρηση των φυτεύσεων περιμετρικά του σταθμού και εσωτερικά της περίφραξης 

 

11.1.3 Παύση λειτουργίας 

Ακολουθεί παρακάτω, πίνακας με τη συνοπτική παρουσίαση των παραμέτρων και των όρων του 

προτεινόμενου σχεδίου περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά τη φάση αποκατάστασης μετά την παύση 

λειτουργίας του έργου. 
Πίνακας 40. Προτεινόμενο σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης του έργου κατά τη φάση αποκατάστασης  

Α / Α Παράμετρος Διαχείριση 

1 
Ασφάλεια 

προσωπικού & 
εργαζομένων 

Εξασφάλιση υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. 
Εφαρμογή προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας με χορήγηση όλων των 
απαραίτητων βοηθημάτων για την ασφαλή και αποτελεσματική διεκπεραίωση 
των εργασιών (μάσκες, ωτασπίδες, προστατευτικά γυαλιά, κατάλληλη σήμανση). 
Χρήση των μηχανημάτων έργου από χειριστές με κατάλληλα διπλώματα και 
κατάλληλη εκπαίδευση. 

2 
Εργασίες 

αποκατάστασης 

Επιτόπια αποσυναρμολόγηση του βασικού και βοηθητικού εξοπλισμού της 
μονάδας για την απομάκρυνσή του και μεταφορά του σε ειδικούς χώρους υποδοχής 
για επιμελή καθαρισμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
Πώληση του εμπορεύσιμου εξοπλισμού ως μεταχειρισμένος, ανάλογα με την 
εμπορικά του αξία. 
Αποσυναρμολόγηση και πώληση του μη εμπορεύσιμου εξοπλισμού ως Scrap. 
Διαχείριση των υλικών των εργασιών αποσυναρμολόγησης και απομάκρυνσης των 
μόνιμων δομικών κατασκευών, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές 
διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.). 
Ο ανεφοδιασμός των οχημάτων με καύσιμα θα γίνεται εκτός του εργοταξίου και σε 
αδειοδοτημένα πρατήρια υγρών καυσίμων. 
Προγραμματισμένη συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων θα γίνεται σε 
εξουσιοδοτημένα, νομίμως λειτουργούντα συνεργεία εκτός του εργοταξίου 

3 Απόβλητα 
Συλλογή των απορριμμάτων αστικού τύπου (μη επικινδύνων) σε πλαστικές 
σακούλες, οι οποίες θα απορρίπτονται στους κάδους προσωρινής αποθήκευσης του 
φορέα διαχείρισης (Δήμος). 
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Διαχείριση και διάθεση τυχόν επικίνδυνων υλικών από την αποσυναρμολόγηση του 
πάγιου Η/Μ και λοιπού εξοπλισμού σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και το 
νομοθετικό πλαίσιο περί διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων 
Χρήση κινητής χημικής τουαλέτας για την αντιμετώπιση των υγρών αποβλήτων 
προσωπικού (αστικών λυμάτων), για όσο χρόνο διαρκέσουν οι εργασίες καθαίρεσης 
του σταθμού.  

4 
Φυσικό 

περιβάλλον 

Μέριμνα για διατήρηση του εργοταξίου σε καθαρή και κατάλληλη για εργασία 
κατάσταση. 
Πλήρη αποκατάσταση του χώρου στην προγενέστερη του έργου, εποχή. 

 

11.2 Περιβαλλοντική παρακολούθηση 

Στο Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) αναφέρθηκαν οι αναγκαίες δράσεις και μέθοδοι 

περιβαλλοντικής παρακολούθησης. Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθεται το αναλυτικό πρόγραμμα 

περιβαλλοντικής παρακολούθησης της λειτουργίας του σταθμού σχετικά με την παρακολούθηση των 

εκπομπών στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον και αναφέρονται τα αρχεία καταγραφών που θα τηρούνται 

στον σταθμό. 

 

11.2.1 Παρακολούθηση όλων των σημαντικών περιβαλλοντικών 

παραμέτρων που σχετίζονται με τις επιπτώσεις του έργου 

Κατά τη φάση λειτουργίας του σταθμού, το βασικότερο μέρος του σχεδίου περιβαλλοντικής διαχείρισης 

προβλέπει πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης της παρεχόμενης οικολογικής παροχής και 

της καθαριότητας από φερτά της υδροληψίας.  

Τέλος, κατά τη φάση λειτουργίας του σταθμού, το πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης του 

σχεδίου περιβαλλοντικής διαχείρισης προβλέπει κατά περιόδους, τη διενέργεια τακτικών μετρήσεων 

θορύβου σύμφωνα με πρότυπες μεθόδους και τη χρήση ειδικών οργάνων (ντεσιμπελόμετρο). Στόχος 

των μετρήσεων θα είναι ο έλεγχος της εκπεμπόμενης στάθμης θορύβου, τα όρια του οποίου θα πρέπει 

να μην υπερβαίνουν τις οριζόμενες από το Π.Δ.1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981), μέγιστες 

επιτρεπόμενες τιμές δηλαδή μέγιστη επιτρεπόμενη στάθμη θορύβου 55 dB(Α) μετρούμενη στα όρια του 

γηπέδου. 

Σε περίπτωση που βάσει των μετρήσεων διαπιστωθεί υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου θορύβου 

στα όρια του γηπέδου του σταθμού, επιβάλλεται η λήψη όλων των πρόσθετων συμπληρωματικών 

αντιθορυβικών μέτρων στα επιμέρους  τμήματα του σταθμού, προκειμένου ο εκλυόμενος θόρυβος να 

κυμανθεί στα όρια που επιτρέπει ο νόμος. 

H συχνότητα των μετρήσεων και των δειγματοληπτικών ελέγχων για την στάθμη θορύβου και την 

καταγραφή των δεδομένων των μετρήσεων κατά τη λειτουργία του σταθμού, θα πρέπει να είναι 

εποχιακή δηλαδή να γίνεται τουλάχιστον 1 φορά ανά τρίμηνο. 

 

11.2.2 Καταγραφή και διατήρηση στοιχείων προς τεκμηρίωση της 

εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων και του ελέγχου αποτελεσματικότητάς τους όλων των 

σημαντικών περιβαλλοντικών παραμέτρων που σχετίζονται με τις επιπτώσεις του έργου. 

11.2.3 Παροχή πληροφόρησης στις Δημόσιες Αρχές και το κοινό, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία 

Η τήρηση ορθών αρχείων έχει ουσιαστική σημασία για τη λήψη σωστών 

αποφάσεων, βασισμένων σε στοιχεία, με στόχο τη βελτίωση τόσο της περιβαλλοντικής 

απόδοσης του σταθμού όσο και της απόδοσης ως επιχείρηση. 

Στον εξεταζόμενο σταθμό θα τοποθετηθούν όλα τα απαιτούμενα μέσα πυρανίχνευσης και 

πυρασφάλειας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και όλα τα συστήματα αυτοματισμών 

παρακολούθησης, ελέγχου και προστασίας για την αδιάλειπτη και ασφαλή λειτουργία τόσο του συνόλου 

των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων όσο και του προσωπικού, σύμφωνα με τους 

ισχύοντες κανονισμούς (αυτοματισμοί ελέγχου και προστασίας, θα διενεργούνται τακτικές μετρήσεις 

θορύβου σύμφωνα με πρότυπες μεθόδους και τη χρήση ειδικών οργάνων (ντεσιμπελόμετρο), ώστε τα 

όρια της εκπεμπόμενης στάθμης θορύβου στα όρια του γηπέδου του σταθμού, να μην υπερβαίνουν τις 

μέγιστες επιτρεπόμενες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Ανάλογα με τους όρους που θα τεθούν στην έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, θα 

δημιουργηθεί αρχείο hard copy, αλλά και ψηφιακό για την παρακολούθηση τους.  
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Εντός 2 μηνών από την αρχή λειτουργίας του έργου, θα υποβληθεί αρμοδίως για θεώρηση και θα 

τηρείται η συμπλήρωσή, με ευθύνη του διευθυντή του έργου. 

Τα βασικά σημεία που πρέπει σαφώς να τηρηθούν σε ένα υδροηλεκτρικό έργο, στο Ηλεκτρονικό 

Περιβαλλοντικό Μητρώο του έργου, είναι τα εξής: 

 Καταγραφή παρεχόμενης οικολογικής παροχής, μέσω ηλεκτρονικού σταθμήμετρου, ή άλλου 

αποδεκτού τρόπου, όπως εφαρμογή διατομής κλπ 

 Ισοζύγιο εισόδου και εξόδου νερού, ένα μετά τον εξαμμωτή και πριν την είσοδο στον αγωγό, ένα στην 

είσοδο των μηχανών παραγωγής και ένα στην έξοδο του εργοστασίου στο κανάλι διαφυγής. 

 Δελτίο συντήρησης των μηχανών, καταγραφή των ποσοτήτων, ελαίων κλπ 

 

Ακολούθως αναφέρονται τα κυριότερα μέτρα διασφάλισης της ποιότητας και συνεπώς 

αξιοπιστίας των καταγραφών των προαναφερθέντων παραμέτρων και στοιχείων: 

 Παρακολούθηση της ομαλής πορείας των εργασιών. 

 Συνεχής συστηματικός έλεγχος των καταγραφών. 

 Επί τόπου καθημερινή παρακολούθηση της λειτουργίας του Έργου από το προσωπικό της εταιρείας. 

 Παρακολούθηση της λειτουργίας του Έργου από τους τεχνικούς συντήρησης ανά 

τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τη Σύμβαση Συντήρησης. 

 Συνεργασία με επιστήμονες και αναγνωρισμένες εταιρείες στο συγκεκριμένο πεδίο. 

Συνεχής ενημέρωση του προσωπικού με εκπαιδευτικά σεμινάρια για τις εξελίξεις 

στην τεχνολογία του αντικειμένου. 

Η εφαρμογή του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης θα συμβάλλει στην εκτίμηση του 

βαθμού αποτελεσματικότητας των προτεινόμενων μέτρων και στην εκτίμηση της 

αναγκαιότητας λήψης επιπρόσθετων μέτρων που ενδεχομένως δεν προβλέφθηκαν. 

Επομένως, θα πρέπει να πραγματοποιείται ανά περιόδους έλεγχος του Σχεδίου ως προς 

την αποτελεσματικότητα του, ο οποίος ενδεχομένως να οδηγήσει στην αναπροσαρμογή 

του.  

Σημειώνεται ότι το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο θα ενημερώνεται, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία σε κάθε τροποποίηση του έργου. 

Τέλος η εταιρεία θα τηρεί αρχείο με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού 

που θα εγκατασταθεί στους υποσταθμούς Μ.Τ. 

Ακολουθεί παρακάτω, πίνακας με τη συνοπτική παρουσίαση των παραμέτρων και των όρων του 

προτεινόμενου σχεδίου περιβαλλοντικής παρακολούθησης κατά τη φάση λειτουργίας του έργου. 

 
Πίνακας 41. Προτεινόμενο σχέδιο περιβαλλοντικής παρακολούθησης του έργου κατά τη φάση λειτουργίας 

Α / Α Παράμετρος Διαχείριση Συχνότητα 

1 
Ακουστικό 

περιβάλλον 

Διενέργεια και καταγραφή μετρήσεων με χρήση ειδικών οργάνων 
(ντεσιμπελόμετρο) για τη μέτρηση και τον έλεγχο του εκλυόμενου 
θορύβου. Έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικών όρων και μέτρων 
για τον περιορισμό της εκπεμπόμενης στάθμης θορύβου στα 
55db(Α) στα όρια του γηπέδου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του  
Π.Δ.1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981). 

Εποχιακές 
δειγματοληπτικές 
μετρήσεις 4 φορές 

ετησίως 
(1 φορά /τρίμηνο) 

2 
Παραγόμενη 

ενέργεια 

On live μετρητικό της ΔΕΗ, για την καταγραφή της παραγόμενης 
ποσότητας και ενημέρωση δελτίου καταγραφής ποσότητας 
εισροής και εκροής ύδατος. 
 

Συνεχής, αποστολή 
δεδομένων στο 

Ηλεκτρονικό 
Μητρώο του Έργου, 

όποτε οριστεί 

3 Απόβλητα 

Συλλογή των απορριμμάτων αστικού τύπου (μη επικινδύνων) σε 
πλαστικές σακούλες, οι οποίες θα απορρίπτονται στους κάδους 
προσωρινής αποθήκευσης του φορέα διαχείρισης (Δήμος).  

Σύμφωνα με το 
πρόγραμμα 

διακομιδής του 
Δήμου 

4 
Λειτουργία 
μονάδας 

Τήρηση κανονισμού λειτουργίας σταθμού. 
Τήρηση ημερολογίου συντήρησης βασικού εργοστασίου 
και λοιπού Η/Μ εξοπλισμού του σταθμού. 
 

Σύμφωνα με το 
εγχειρίδιο 
συντήρησης του κάθε 
μηχανήματος 

 

 

 



 120

12 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται ως σχέδιο οι ενδεικτικοί περιβαλλοντικοί όροι που 

προτείνονται για την υλοποίηση του ΜΥΗΕ και τη μετέπειτα λειτουργία του. Η παρουσίαση 

των προτεινόμενων περιβαλλοντικών όρων προέκυψε έχοντας λάβει υπ' όψιν τα 

αποτελέσματα από τα προγράμματα παρακολούθησης και ελέγχων και ακολουθεί τις 

προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για 

έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α' (Υ.Α. αρ. οικ. 48963, ΦΕΚ 2703 Β705-10-2012). 

 

12.1 Τίτλος έργου 

Μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 0,75ΜW στο ρέμα Κρυόβρυση της ΤΚ Πύρρας Δήμου Πύλης της 

Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. 

 

12.2. Είδος και μέγεθος του έργου 

Ο μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός ισχύος 0,75ΜW, επένδυση της «Πράσινη Ενέργεια ΕΠΕ», πρόκειται 

να εγκατασταθεί στο ρέμα Κρυόβρυση της ΤΚ Πύρρας Δήμου Πύλης. 

Συνοπτικά το έργο συνίσταται σε μια εγκατάσταση εκμετάλλευσης  της διαθέσιμης παροχής (run-of-

river), χωρίς εγκαταστάσεις αποταμίευσης του νερού, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την 

εκμετάλλευση της πτώσης των 90 μέτρων  που δημιουργείται τοπικά. Ο ΜΥΗΣ θα εκμεταλλεύεται μήκος 

κοίτης του ρέματος 1074 m. 

Θα αποτελείται από διάταξη υδροληψίας τοποθετημένη σε  υψόμετρο 989 m, από αγωγό προσαγωγής 

του νερού διαμέτρου Φ 900, συνολικού μήκους 970 m, ο οποίος θα οδεύσει προς το μηχανοστάσιο του 

σταθμού παραγωγής στο υψόμετρο περίπου 901 m και κτίριο στο οποίο θα στεγάζεται ο Η/Μ 

εξοπλισμός του έργου. Το νερό μετά την πρόσκρουση του στα πτερύγια του στροβίλου σε ύψος περίπου 

899 m θα επιστρέφει στο σύνολο του στο ρέμα χωρίς να ρυπανθεί. 

 

12.3. Γεωγραφική θέση και διοικητική του έργου  

Το έργο τοποθετείται στο νομό Τρικάλων, και στις δυτικές παρυφές της Πίνδου. Το έργο πρόκειται να 

εκμεταλλευτεί την διαθέσιμη παροχή του ομώνυμου υδατορεύματος της περιοχής. Το ρ. Πύρρας 

εκβάλλει στο ρ. Καμιναΐτικο, κύριο παραπόταμο του άνω Αχελώου στην υπολεκάνη αυτού που ορίζεται 

ανάντη της θέσης του φράγματος Μεσοχώρας. 

Το υπό μελέτη Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο διοικητικά υπάγεται στη ΤΚ Πύρρας του Δήμου Πύλης της 

Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 

- Στερεάς Ελλάδας. 

Στους πίνακες που ακολουθούν, παρουσιάζονται οι συντεταγμένες των θέσεων της Υδροληψίας και του 

Μηχανοστασίου ΜΥΗΣ (κέντρο) καθώς και των επί μέρους έργων.  

 
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 

 ΕΓΣΑ 87 WGS84 

Α/Α X(m) Y(m) φ λ 

1 277285 4379560 39.538144 21.351984 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΑΘΜΟΥ 

Α/Α Χ(ι) Y(m) φ λ 

2 276923 4378713 39.531448 21.404951 

 

Συντεταγμένες οροθετημένης έκτασης υδροληψίας 

Α/Α χ Ψ 

Α1 277288.960 4379579.657 

Α2 277300.476 4379571.265 
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Α3 277302.861 4379564.973 

Α4 277299.490 4379553.230 

Α5 277277.908 4379541.331 

Α6 277262.861 4379535.612 

Α7 277251.435 4379531.482 

Α8 277247.189 4379508.591 

Α60 277240.095 4379513.733 

Α61 277232.819 4379525.209 

Α62 277229.558 4379537.714 

Α63 277232.633 4379541.513 

Α64 277237.833 4379545.030 

Α65 277245.556 4379551.509 

Α66 277263.053 4379565.888 

Α67 277277.355 4379577.850 

Α1 277288.960 4379579.657 

Το εμβαδό του χώρου των έργων της υδροληψίας, ανέρχεται 2129,57, όπως αποτυπώνεται στο ΣΧ.15.2 

Συντεταγμένες οροθετημένης έκτασης σταθμού παραγωγής 

Α/Α χ Ψ 

Α26 276955.195 4378756.674 

Α27 276956.545 4378734.882 

Α28 276949.678 4378728.399 

Α29 276941.471 4378718.688 

Α30 276937.895 4378709.263 

Α31 276934.446 4378700.171 

Α32 276916.348 4378684.925 

Α33 276911.593 4378694.983 

Α34 276907.797 4378704.085 

Α35 276902.775 4378716.129 

Α36 276904.502 4378721.992 

Α37 276909.603 4378726.368 

Α38 276917.530 4378731.534 

Α39 276925.492 4378735.519 

Α40 276927.342 4378735.942 

Α41 276934.100 4378740.023 

Α42 276941.175 4378746.957 



 122

Α43 276947.065 4378756.063 

Α26 276955.195 4378756.674 

Το εμβαδό του χώρου των έργων κατασκευής του εργοστασίου παραγωγής, ανέρχεται 1763,54 όπως 

αποτυπώνεται στο ΣΧ.15.2 

Το σύνολο των συντεταγμένων της ζώνης κατάληψης του αγωγού προσαγωγής, παρουσιάζεται 

αναλυτικά στο επισυναπτόμενο σχέδιο οριζοντιογραφίας του έργου και ανέρχεται συνολικά (υδροληψία, 

αγωγός και εργοστάσιο παραγωγής), σε 14.647,91τμ όπως αποτυπώνεται στο ΣΧ.15.2 

Το σύνολο των συντεταγμένων της ζώνης κατάληψης του αγωγού προσαγωγής, παρουσιάζεται 

αναλυτικά στο επισυναπτόμενο σχέδιο οριζοντιογραφίας του έργου. 

Σύμφωνα με τον αναρτημένο και μερικώς κυρωμένο χάρτη της ΠΕ Τρικάλων, τόσο η θέση της 

υδροληψίας που είναι εντός του ρέματος, όσο και η θέση του εργοστασίου που είναι εκτός ρέματος, 

φέρουν χαρακτήρα ΔΔ, ήτοι Δασική το 1945, δασική κα τώρα.  

 

12.4. Κατάταξη του έργου 

Όπως αναφέρθηκε το μικρό υδροηλεκτρικό έργο, θα είναι ισχύος 0,75ΜW και θα αξιοποιεί τα νερά του 

ρέματος Κρυόβρυση με  υδατόπτωση 90μ.  

Το έργο χωροθετείται ΕΝΤΟΣ ορίων περιοχής ενταγμένης στο δίκτυο NATURA με κωδικό GR 1440002 

- SCI και ονομασία "ΚΕΡΚΕΤΙΟ ΟΡΟΣ (ΚΟΖΙΑΚΑΣ)” 

Το έργο κατατάσσεται σύμφωνα με τα:  

Με την ΥΑ 1958/2012 Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 

υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφο  ς 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 209/2011) 

(Β΄21), καθώς και την τροποποίηση αυτής ΥΑ 173829/2014.  

Σύμφωνα με την υπ' αριθμό ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27.07.2016 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2471/Β/10-8- 2016), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, το υπό μελέτη έργο κατατάσσεται ως εξής: 

Λόγω των επί μέρους τμημάτων και κατασκευών, υφιστάμενων και νέων θα αναφερθούμε αναλυτικά.  

Το σύνολο του μελετούμενου έργου κατατάσσεται βασικά στην  

Ομάδα 10η (Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας)στην Υποκατηγορία Α2, με α/α 8 Υδροηλεκτρικά έργα, P 

≤ 15 MW και V≤1.000.000 m3. Και β) L ≤ 4 km, εάν τα υδραυλικά μέρη του έργου ή η λεκάνη κατάκλυσης 

ή το τμήμα εκτροπής του υδατορέματος, είναι εντός περιοχής Natura 2000 είναι εντός περιοχής Natura 

2000. Συνεπώς κατατάσσεται στην: Υποκατηγορία Α2. 

Το μήκος του κλειστού αγωγού προσαρμογής ανέρχεται μόλις σε 970μ, άρα δεν κατατάσσεται σε κάποια 

κατηγορία με α/α 7 Αγωγοί μεταφοράς νερού κάθε είδους και χρήσης. 

Ομάδα 1η (Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών) 

Όλα τα έργα και οι εργασίες που άπτονται της δασικής οδοποιίας, όπως είναι αυτά του υπό μελέτη 

έργου, κατατάσσεται στην Υποκατηγορία Β, με α/α 11 Δασική Οδός. 

Το τοιχίο ανάσχεσης στην υδροληψία, θα είναι ύψους 2,5μ.  οπότε σύμφωνα με την ανωτέρω 

37674/2016, αναγράφεται στην, 

Ομάδα 2η ( Υδραυλικά έργα),  

Φράγματα και αναβαθμοί εντός κοίτης υδατορεμάτων (εφεξής «φράγματα») κάθε είδους και χρήσης 

όπως: ταμίευσης, εκτροπής, μερισμού, υδροληψίας λιμνοδεξαμενών, υδροληψία υδροηλεκτρικών 

έργων, αντιπλημμυρικής προστασίας, θυροφράγματα κτλ. 

Το παρόν έργο, δεν μπορεί να καταταχθεί σε καμία περίπτωση των περιπτώσεων α, β και γ της 

κατηγορίας Β, καθώς στο εν λόγω ρέμα υφίσταται ιχθυοπανίδα (επισυνάπτεται βεβαίωση του τμ. 

Αλιείας), H=2,5m και το σώμα του φράγματος βρίσκεται εντός περιοχής Natura 2000.  

Επίσης δεν μπορεί να καταταχθεί στην κατηγορία Α1, δεδομένου ότι το ύψος του αναβαθμού θα είναι 

2,5m.Οι περιπτώσεις που υπολείπονται αυτών της υποκατηγορίας Α1 και της κατηγορίας Β, υπό την 

επιφύλαξη των παρατηρήσεων (δ) και (ε) του παρόντος είδους. 

Τέλος, τονίζεται ότι το έργο δεν μπορεί να καταταχθεί στους α/α 2 και α/α 3 της 2ης Ομάδας έργων, 

καθώς: 

Α) Δεν περιλαμβάνει ταμιευτήρα (συνεπώς αποκλείεται από τον α/α 2), και 

Β) Το νερό θα επιστρέφεται στο σύνολό του στο ίδιο υδατόρεμα, συνεπώς σύμφωνα με τη παρατήρηση 

γ του α/α 3, αποκλείεται από την κατάταξη στον α/α 3. Επίσης δεν μπορεί να καταταχθεί στην κατηγορία 

Α1, δεδομένου ότι το ύψος του αναβαθμού θα είναι 2,5m.  
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Συνεπώς το σύνολο του έργου, ανήκει στην υποκατηγορία Α2, η δομή και το περιεχόμενο της 

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) τις θεματικές ενότητες που περιγράφονται στην ΥΑ 

Αριθμ. οικ. 170225  ΦΕΚ 135/Β/27-01-2014   «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α' της απόφασης του 

Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β' 21) όπως ισχύει, 

σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α' 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας»  

Για την έκδοση απόφασης Ε.Π.Ο. αρμόδια Υπηρεσία είναι αυτή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο σχεδιασμός του υπό εξέταση έργου είναι συμβατός με τις διατάξεις της ΚΥΑ 

49828/2008 (ΦΕΚ 2464/Β/3.12.2008) «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και 

αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» και του Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Ν4.6.2010) «Επιτάχυνση της 

ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες 

διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 

Κατάταξη σύμφωνα με το ΣΤΑΚΟΔ * ΚΑΔ 35.11.00.00 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, Μικροί 

υδροηλεκτρικοί σταθμοί (≤15ΜW)  

Κατάταξη - αντιστοίχιση σε βαθμό όχλησης σύμφωνα με την ΚΥΑ 3137/191 /Φ. 15/2012 (ΦΕΚΒ 

Δεν προβλέπεται 

 

12.5.   Περιβαλλοντικές πιέσεις από την λειτουργία του έργου 

12.5.1. Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και 

συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις  

Οι περιβαλλοντικές πιέσεις που δημιουργούνται από τη λειτουργία του 

εξεταζόμενου έργου, οφείλονται κυρίως στις άμεσες επιπτώσεις από τις εκπομπές 

σκόνης και αέριες εκπομπές, λόγω των χωματουργικών εργασιών (φάση κατασκευής) στην περιοχή 

άμεσης επιρροής του έργου, καθώς και την παραγωγή υγρών και στερεών αποβλήτων και λιγότερο στις 

εκπομπές θορύβου (φάση λειτουργίας). 

Αέριοι Ρύποι 

Οι ποσότητες αφορούν την φάση κατασκευής των έργων, αφού κατά την λειτουργία υπάρχουν μηδενικοί 

αέριοι ρύποι. 

Η ρύπανση με εκπομπές αέριων ρύπων (καυσαερίων) των κινητήρων των μεταφορικών και των 

μηχανικών μέσων θα υπάρξει αλλά δεν αναμένεται να είναι αξιόλογη, κυρίως λόγω των μικρών 

ποσοτήτων εκπομπών, που θα προέρχονται από περιορισμένο αριθμό μηχανικών μέσων σε σχέση με 

την έκταση της περιοχής του έργου. Οι συντελεστές εκπομπής καυσαερίων για 1 tn καυσίμου με βάση 

τη βιβλιογραφία δίνονται στον παρακάτω πίνακα : 

Καύσιμο CO VOC NOX SO2 TSP 

Diesel 0,049 0,025 0,017 0,006 0,014 

Βενζίνη 0,590 0,021 0,052 - - 

 
* Ειδικό Βάρος Πετρελαίου (Κg/lt) 0,8 

* Ειδικό Βάρος Βενζίνης (Κg/lt) 0,7 

Ο τύπος καυσίμου και η ημερήσια κατανάλωση των οχημάτων/μηχανημάτων εργοταξίου που θα 

χρησιμοποιηθούν ή ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του έργου δίνονται αμέσως 

παρακάτω. 

Μηχάνημα / Όχημα Τύπος καυσίμου Κατανάλωση (lt/day) 

Προωθητήρας Ακάθαρτο πετρέλαιο 110 

Ανατρεπόμενα οχήματα Ακάθαρτο πετρέλαιο 80 

Φορτωτής Ακάθαρτο πετρέλαιο 40 

Εκσκαφέας JCB Ακάθαρτο πετρέλαιο 108 

Οδοστρωτήρας Ακάθαρτο πετρέλαιο 110 

Αεροσυμπιεστής Ακάθαρτο πετρέλαιο 40 

Αναμικτήρας σκυροδέματος Βενζίνη 17 
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Πρέσα Ακάθαρτο πετρέλαιο 80 

Με βάση τα στοιχεία των παραπάνω πινάκων και με την υπόθεση ότι κατά τη φάση κατασκευής του 

έργου τα προαναφερόμενα μηχανήματα θα δουλεύουν ταυτόχρονα στο σύνολό τους στο εργοτάξιο, 

μπορούν να εκτιμηθούν, κατά προσέγγιση, οι συνολικές ποσότητες ρύπων που θα εκπέμπονται 

ημερησίως κατά το δυσμενές σενάριο της περιόδου πλήρους και ταυτόχρονης λειτουργίας (αιχμής) του 

εργοταξίου. 

Μηχάνημα/Όχημα 

Εκπομπές 

CO 

(kg/ημέρα) 

Εκπομπές 

VOC 

(kg/ημέρα) 

Εκπομπές 

NOx 

(kg/ημέρα) 

Εκπομπές 

SO2 

(kg/ημέρα) 

Εκπομπές 

TSP 

(kg/ημέρα) 

Προωθητήρας 4,312 2,2 1,496 0,528 1,232 

Ανατρεπόμενα 

οχήματα 
3,136 1,6 1,088 0,384 0,64 

Φορτωτής 1,568 0,8 0,544 0,192 0,448 

Εκσκαφέας JCB 4,234 2,16 1,469 0,518 1,21 

Οδοστρωτήρας 4,312 2,2 1,496 0,528 1,232 

Αεροσυμπιεστής 1,568 0,8 0,544 0,192 0,448 

Αναμικτήρας 

σκυροδέματος 
7,021 0,619 0,25 0 0 

Πρέσα 3,136 1,6 1,088 0,384 0,64 

Σύνολο 29,287 11,979 7,975 2,726 5,85 

Για τον υπολογισμό των παραπάνω μέγιστων ημερήσιων τιμών, θεωρείται ότι τα μηχανήματα 

λειτουργούν πλήρως και ταυτόχρονα για τουλάχιστον 4 ώρες/ημέρα. (γεγονός βέβαια το οποίο στην 

πραγματικότητα σπανίως μπορεί να συμβεί).  

Όσον αφορά τη δημιουργία σκόνης, είναι δεδομένη από τις χωματουργικές εργασίες που θα λάβουν 

χώρα, θα υπάρχει μερική, περιορισμένη στο χώρο του έργο επιβάρυνση, από την λειτουργία δομικών 

μηχανημάτων και οχημάτων.  

Η ρύπανση με εκπομπές αέριων ρύπων (καυσαερίων) των κινητήρων των μεταφορικών και των 

μηχανικών μέσων και της παραγωγής σκόνης, θα υπάρξει αλλά δεν αναμένεται να είναι αξιόλογη, 

κυρίως λόγω των μικρών ποσοτήτων εκπομπών, που θα προέρχονται από περιορισμένο αριθμό 

μηχανικών μέσων σε σχέση με την έκταση της περιοχής του έργου. 

Υγρά απόβλητα 

Είναι προφανές ότι το Έργο, κατά τη λειτουργία του, ουσιαστικά δεν θα δημιουργήσει υγρά απόβλητα, 

παρά μόνο ελάχιστες εξαιρέσεις που αφορούν απόβλητα από τη συντήρηση του εξοπλισμού και 

συγκεκριμένα τα υδραυλικά έλαια όλων των μηχανών.  

Στο πίνακα που ακολουθεί, αποτυπώνονται τα αναμενόμενα υγρά απόβλητα κατά τη λειτουργία του 

έργου, καθώς και οι αντίστοιχοι κωδικοί ΕΚΑ και ο τρόπος διάθεσης αυτών: 

Υγρά απόβλητα κατά 

τη φάση λειτουργίας 

Ετήσιες Ποσότητες Κωδικός ΕΚΑ Διαχείριση 

Λύματα προσωπικού 17m3 - WC εντός κτιρίου/ 

Διάθεση σε στεγανή 

δεξαμενή 

 

 

Βιοδιασπόμενα 

υδραυλικά έλαια 

 

 

0,1m3 

13 01 12* 

13 01 10* 

13 01 11* 

13 02 06* 

13 02 07* 

Συλλογή σε ειδικά 

δοχεία – Διάθεση μέσω 

εγκεκριμένων 

συλλεκτών 

 

Στερεά Απόβλητα 

Τα κυριότερα στερεά απόβλητα και απορρίμματα που θα παράγονται κατά τη λειτουργία του 

προτεινόμενου σταθμού είναι απορρίμματα αστικού τύπου (μη επικίνδυνα). Τα παραγόμενα μη 
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επικίνδυνα αστικού τύπου στερεά απόβλητα, όπως είναι τα απόβλητα συσκευασίας και απορρίμματα 

προσωπικού (< 1,5 kg/day), θα αποθηκεύονται σε κάδους απορριμμάτων και θα μεταφέρονται από το 

φορέα διαχείρισης στο Χ.Υ.Τ.Α. της περιοχής. 

Τέλος, οποιαδήποτε τυχόν διαρροή υγρού υλικού θα περιορίζεται στο χώρο που συμβαίνει και θα 

συλλέγεται με απορροφητικά/προσροφητικά υλικά (π.χ. άμμος, ροκανίδια ή ειδικού γεωϋφάσματος) για 

να υποστεί διαχείριση ως απόβλητο. Τα χρησιμοποιούμενα ρυπασμένα προσροφητικά-απορροφητικά 

υλικά θα συλλέγονται σε ειδικούς κάδους και η διαχείρισή τους θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία.  

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται το είδος των παραγόμενων αποβλήτων κατά τη λειτουργία του 

σταθμού, οι κωδικοί τους σύμφωνα με την κωδικοποίηση του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων 

(Ε.Κ.Α.), καθώς και ο τρόπος διαχείρισής τους. 

ΚΩΔ. 
EKA  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΑ  
ΕΙΔΟΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΟ
Υ 

ΣΤΑΔΙΟ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΤΡΟΠΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ 
ΧΩΡΟΣ 
ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΕΣ 
tn/yr 

150202* 

Απορροφητικά υλικά, υλικά 
φίλτρων (περιλαμβανομένων 
των φίλτρων ελαίου που δεν 
προδιαγράφονται άλλως), 
υφάσματα σκουπίσματος, 
προστατευτικός ρουχισμός 
που έχουν μολυνθεί από 
επικίνδυνες ουσίες 

Φίλτρα 
ελαίων 

Παραγωγική 
διαδικασία 

Συλλογή σε 
ειδικά 
στεγανά 
δοχεία εντός 
του 
σταθμού 

Συλλογή και 
επεξεργασία 
από 
αδειοδοτημένο 
Σύστημα 
Εναλλακτικής 
Διαχείρισης 

<1 

160216 

Συστατικά στοιχεία που 
έχουν αφαιρεθεί από 
απορριπτόμενο εξοπλισμό 
άλλα από αυτά που 
αναφέρονται στο σημείο 
160215 

Σκράπ 
(σίδερα) 

Συντήρηση 
Η/Μ 
εξοπλισμού 

Συλλογή σε 
χώρους 
εντός 
του 
σταθμού 

Ανακύκλωση 
από 
εξουσιοδοτημέ 
νο εργολάβο 

< 1 

160103  
Ελαστικά στο τέλος του 
κύκλου ζωής τους 

Ελαστικά 
τροχοφόρων 
μηχανημάτων 
(π.χ. κλαρκ) 

Συντήρηση 
Η/Μ 
εξοπλισμού 

Συλλογή σε 
χώρους 
εντός του 
σταθμού 

Συλλογή και 
Ανακύκλωση 
ελαστικών 
από 
αδειοδοτημένο 
Σύστημα 
Εναλλακτικής 
Διαχείρισης 

< 1 

200101 
200102 
200138 
200139 
200140 

Χαρτιά & χαρτόνια 
Γυαλιά 
Ξύλο εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο σημείο 
200137 
πλαστικά 
μέταλλα 

Απόβλητα 
από 
συσκευασί
ες 

Απασχολούμε
νο 
προσωπικό, 
επισκέπτες 

Συλλογή σε 
κάδους εντός 
του χώρου 
του σταθμού 
Ανακύκλωση 
αποβλήτων 
Συσκευασίας 

Συλλογή και 
ανακύκλωση 
αποβλήτων 
συσκευασίας 
από 
αδειοδοτημένο 
Σύστημα 
Εναλλακτικής 
Διαχείρισης 

<1 

200201  
Βιοαποικοδομήσιμα 
απόβλητα 

Αστικά 
απορρίμματα 
και απόβλητα 
συσκευασίας 

Απασχολού
μενο 
προσωπικό 
επισκέπτες 

Συλλογή σε 
κάδους 
εντός 
του χώρου 
του 
σταθμού 

Υγειονομική 
ταφή αστικών 
απορριμμάτω
ν 
μη 
επικίνδυνων 
στο Χ.Υ.Τ.Α. 

< 1 

 

12.5.2. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

Ενδέχεται λόγω των διαδικασιών συντήρησης του Η/Μ εξοπλισμού του προτεινόμενου σταθμού να 

προκύψουν και άλλα στερεά απόβλητα (άχρηστα σίδερα,  συσσωρευτές, διάφορα υλικά κ.λπ.). Τα 

διάφορα αυτά απόβλητα θα συλλέγονται σε ειδικούς χώρους σε κατάλληλους περιέκτες και θα 

παραλαμβάνονται άμεσα (εντός δύο ημερών) από αδειοδοτημένες εταιρείες για ανακύκλωση στα 

αδειοδοτημένα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης του ΥΠΕΚΑ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

12.5.3. Έκθεση σε μεταβαλλόμενα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία χαμηλών συχνοτήτων 

Για το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο των γραμμών μεταφοράς και των μετασχηματιστών τάσης ισχύουν οι 

βασικοί περιορισμοί και οι στάθμες αναφοράς της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 3060/(ΦΟΡ)/238/2002 (Φ.Ε.Κ. 
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512/Β/25-04-2002, όπως ισχύει μετά τις πραγματοποιθείσες διορθώσεις σφαλμάτων (Φ.Ε.Κ. 759/Β/19- 

06-2002). 

 

12.6. Ειδικές οριακές εκπομπές στάθμης θορύβου και δονήσεων 

Να μην υπερβαίνεται το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου, όπως αυτό καθορίζεται στο Π.Δ. 

1180/1981 (Φ.Ε.Κ. 293/Α/06-10-1981) και στην Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 37393/2028/2003 (Φ.Ε.Κ.1418/Β/01- 

10-2003), όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. με αριθμ. Η.Π 9272/471/2007 (Φ.Ε.Κ.286/Β/02-03-2007). 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής και εγκατάστασης της μονάδας, να τηρούνται οι παρακάτω 

διατάξεις : 

Η Κ.Υ.Α. 56206/1613/1986 «Περί προσδιορισμού της ηχητικής εκπομπής των μηχανημάτων και 

συσκευών εργοταξίου», σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 70/113/Ε.Ο.Κ., 81/1051/Ε.Ο.Κ. και 

84/405/Ε.Ο.Κ. (Φ.Ε.Κ. 570/Β/09-09-1986). 

Η Κ.Υ.Α. 69001/1921/1988 «Περί έγκρισης τύπου Ε.Ο.Κ. για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου των 

μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου», σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 84/532/Ε.Ο.Κ., 

84/533/Ε.Ο.Κ., 84/534/Ε.Ο.Κ., 84/535/Ε.Ο.Κ., 84/536/Ε.Ο.Κ.,84/537/Ε.Ο.Κ., 85/406/Ε.Ο.Κ., 

85/4067/Ε.Ο.Κ., 85/408/Ε.Ο.Κ. και 85/409/Ε.Ο.Κ. (Φ.Ε.Κ.751/Β/18-10-1988). 

Η Κ.Υ.Α. 765/1991 «Περί καθορισμού των οριακών τιμών στάθμης θορύβου των υδραυλικών πτύων, 

πτύων με καλώδια των γαιών, των φορτωτών εκσκαφέων», σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 

86/662/Ε.Ο.Κ., 89/514/Ε.Ο.Κ. (Φ.Ε.Κ.81/Β/21-02-1991) 

 

12.7. Τεχνικά έργα και μέτρα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος 

που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν 

Ο φορέας του έργου ως και πας κατά νόμο υπόχρεος φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των 

περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση (ΑΕΠΟ). 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι παρακάτω όροι είναι υποχρεωτικοί στην τήρηση τους και αφορούν: 

τον Κύριο του Έργου (Κ.τ.Ε).  

 τις αρμόδιες για την κατασκευή και λειτουργία του έργου υπηρεσίες και φορείς.  

 όλους όσους εκ της θέσεως και των αρμοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, έγκριση, 

δημοπράτηση, ανάθεση, επίβλεψη, πιστοποίηση, παραλαβή και λοιπές διαδικασίες που αφορούν την 

κατασκευή και λειτουργία του έργου,  

 τον ανάδοχο του έργου. Η ευθύνη της τήρησης τους διατηρείται και στις περιπτώσεις εκτέλεσης του 

έργου με υπεργολαβίες.  

 Ο φορέας του έργου οφείλει να τηρεί τις διατάξεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας 

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 της Υ.Α. οικ.48963/2012: «ο φορέας του έργου ή της 

δραστηριότητας δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής 

συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου ή της δραστηριότητας». 

 Ο φορέας του Έργου οφείλει κατά την διάρκεια της κατασκευής και της λειτουργίας του έργου να 

λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:  

 Η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον Ανάδοχο.  

 Η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσμενών περιβαλλοντικά καταστάσεων 

οφειλόμενων σε ενέργειες ή παραλήψεις του αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.  

 Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να εξασφαλίζονται κατά 

προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και για την 

ενδεχόμενη απαιτούμενη ανασκαφική έρευνα του Υπουργείου Πολιτισμού.  

 Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή - λειτουργία του 

έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη 

νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις.  

 Τα πάσης φύσεως επί μέρους έργα ή δραστηριότητες που αφορούν στην κατασκευή ή λειτουργία 

του έργου (π.χ. εργοταξιακές εγκαταστάσεις, κ.λ.π.) αποτελούν συνοδά έργα του κυρίως έργου και η 

περιβαλλοντική τους αδειοδότηση γίνεται από την αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του 

κυρίως έργου Υπηρεσία. 

 Ο φορέας υλοποίησης και λειτουργίας του εγκρινόμενου με τη παρούσα έργου, οφείλει να ορίσει 

υπεύθυνους για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας απόφασης καθ’ όλη τη 

διάρκεια ισχύος της. 
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 Κάθε είδους επέμβαση ή τροποποίηση των υφισταμένων έργων και δικτύων υποδομών, να γίνεται 

σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και να εξασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία τους καθ’ όλη τη 

διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας του έργου.  

 Θα πρέπει να ενημερωθεί ο φάκελος της Μ.Π.Ε. του έργου μετά την ολοκλήρωση και έγκριση των 

μελετών του έργου γιατί πιθανόν να υπάρξει η ανάγκη τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων που 

έχουν τεθεί, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 4014/11. 

 

12.7.1. Φάση κατασκευής του έργου  

Όσον αφορά τις εκσκαφές - χωματουργικές εργασίες : 

Οι εκσκαφές που θα πραγματοποιηθούν να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες και τα πλεονάζοντα 

υλικά αυτών να μεταφερθούν σε κατάλληλα διαμορφωμένους αποθεσιοθαλάμους, νόμιμους 

λειτουργούντες.  

 Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση υλικού που έχει εκσκαφτεί, εφόσον είναι κατάλληλο για την κατασκευή 

επιχωμάτων και σκαμμάτων. Ο πλεονάζον όγκος εκσκαφών να διατεθεί σύμφωνα με ας κείμενες 

διατάξεις διαχείρισης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων, κατόπιν συνεννόησης με τους οικείους ΟΤΑ 

καθώς και την αρμόδια Δασική Υπηρεσία. Επειδή ο χώρος του έργου είναι αμιγώς δασική περιοχή με 

υψηλό δάσος ελάτης και το δασικό οδικό δίκτυο υπολείπεται σε ποιότητα καταστρώματος, οι 

πλεονάζουσες ποσότητες, δύναται να αποτελέσουν πρώτης τάξης υλικό για την αποκατάσταση ζημιών. 

 Εάν απαιτηθεί η δημιουργία νέου αποθεσιοθαλάμου ή δανειοθαλάμου για τις ανάγκες υλοποίησης 

του έργου παρά τον αρχικό σχεδιασμό του, αυτός να αναζητηθεί πριν από την έναρξη των εργασιών 

κατασκευής του έργου (κατά τη φάση εγκατάστασης του εργοταξίου) και να επιλεγεί σε συνεννόηση και 

με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.  

 Να εξασφαλιστούν για αυτούς όλες οι άδειες και εγκρίσεις που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις 

περιλαμβανομένης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, εφόσον απαιτείται (ΜΠΕ, ΤΕΠΕΜ, μελέτη 

αποκατάστασης κλπ), ενώ για την αποκατάσταση τους θα πρέπει να ζητηθεί η άποψη των αρμόδιων 

Δασικών Υπηρεσιών. Οι θέσεις των εργοταξίων, οι ακριβείς θέσεις προσωρινής απόθεσης υλικών, ή οι 

μόνιμοι χώροι απόθεσης πλεοναζόντων - ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής που τυχόν θα 

δημιουργηθούν και ο τρόπος διαμόρφωσης των χώρων αυτών, ύστερα από Τεχνική Περιβαλλοντική 

Μελέτη (ΤΕ.ΠΕ.Μ.) και σχετικά σχεδιαγράμματα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 του Ν. 

4014/2011 που πρέπει να υποβληθούν από τον Ανάδοχο του έργου εντός τριών μηνών από την 

εγκατάσταση του και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Απόφασης. 

  Απαγορεύεται αυστηρά κάθε μπάζωμα ποταμού, χειμάρρου ή ρέματος - μισγάγγειας. Αποκλείεται 

κάθε εργασία απόληψης ή απόθεσης χώματος ή γενικά αδρανών υλικών σε παρακείμενες δασικές 

εκτάσεις και κυρίως από και σε ποταμούς, χείμαρρους και ρέματα. Απαγορεύονται αυστηρά οι παντός 

είδους αυθαίρετες αμμοληψίες. 

 Απαγορεύεται αυστηρά η αυθαίρετη καύση κάθε μορφής υλικών στην περιοχή του έργου. 

 Τα απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου αδρανή και χωματουργικά υλικά να εξασφαλισθούν 

είτε από τα προϊόντα εκσκαφών του, είτε από νομίμως λειτουργούντα λατομεία ή εγκαταστάσεις 

αμμοληψίας. 

 Το υλικό εκσκαφής θα πρέπει να φυλάσσεται εντός του εγκεκριμένου χώρου επέμβασης ή σε χώρους 

που θα υποδειχθούν από τη Δασική Υπηρεσία και όχι σε όμορες δασικού χαρακτήρα εκτάσεις. 

 Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή διαβρώσεων των εδαφών. Τα πρανή που 

τυχόν δημιουργηθούν, να διαμορφωθούν κατάλληλα (π.χ. δημιουργία βαθμίδων σε μεγάλα πρανή), έτσι 

ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι κατολισθήσεων και διαβρώσεων καινά διευκολυνθεί η αποκατάσταση 

της βλάστησης. 

 Όλες οι απαιτούμενες σκαπτικές εργασίες, να επιβλέπονται από υπάλληλο της αρμόδιας Εφορείας 

Αρχαιοτήτων, έπειτα από έγκαιρη γραπτή ειδοποίηση, τουλάχιστον τριών εργάσιμων ημερών, πριν την 

έναρξή τους. 

 Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής εντοπισθούν αρχαιότητες, οι εργασίες 

θα διακοπούν αμέσως για να ειδοποιηθούν η αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων και θα ακολουθήσει 

ανασκαφική έρευνα από τα αποτελέσματα της οποίας θα κριθεί η περαιτέρω έκβαση των εργασιών. 

Κατά την έναρξη των σκαπτικών εργασιών, αυτές θα επιβλέπονται από αρμόδιο υπάλληλο της Εφορείας 
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Αρχαιοτήτων, έπειτα από έγκαιρη γραπτή ειδοποίηση, τουλάχιστον τριών εργάσιμων ημερών, πριν την 

έναρξή τους. 

 Η φορτοεκφόρτωση υλικών να γίνεται εντός του γηπέδου και με τέτοιο τρόπο ώστε να μην 

παρακωλύεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο ευρύτερο οδικό δίκτυο. Πρέπει να εξασφαλίζεται η 

ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων προς και από τις κατοικημένες περιοχές. 

 Η διαχείριση των αποβλήτων κατά τη φάση κατασκευής υπόκεινται στους όρους και περιορισμούς 

του Κεφαλαίου «Περιβαλλοντική Διαχείριση και παρακολούθηση» της παρούσας. 

 Πριν την έναρξη εργασιών υλοποίησης νου έργου θα υποβληθεί για έγκριση στο αρμόδιο Δασαρχείο 

Ειδική Δασοτεχνική Προμελέτη όπως προβλέπεται από την με α.π. 15277/2012 (ΦΕΚ 1077/B') Υ.Α. για 

την αποκατάσταση της δασικής βλάστησης και τη βελτίωση της αισθητικής του τοπίου από την 

κατασκευή του έργου. Τα είδη φυτών που θα χρησιμοποιηθούν να είναι αυτόχθονα και να μην είναι ξένα 

προς τη φυσική φυτοκοινωνία της περιοχής. Οι φυτεύσεις να συντηρηθούν για τα 3 πρώτα χρόνια με 

ευθύνη του φορέα υλοποίησης του έργου. Θα περιλαμβάνει τη διαμόρφωση των ελεύθερων χώρων του 

γηπέδου σε χώρους πρασίνου και τη δημιουργία φυτοφράχτη περιμετρικά του γηπέδου με κατάλληλες 

φυτεύσεις. Τα φυτά που θα χρησιμοποιηθούν για τις φυτεύσεις να προέρχονται από τα φυτώρια που 

λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ή από κρατικά δασικά φυτώρια και να 

είναι προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής (ενδημικά είδη).  

 Η υφιστάμενη βλάστηση που υπάρχει στο χώρο του γηπέδου να διαφυλαχθεί κατά το μέγιστο 

δυνατόν. 

 Η φυτική γη που θα απομακρυνθεί κατά τις εργασίες εκσκαφών, να φυλάσσεται προκειμένου να 

χρησιμοποιηθεί στις φυτευτικές εργασίες και στις εργασίες διαμόρφωσης . 

Όσον αφορά το μηχανολογικό εξοπλισμό : 

 Τα οχήματα και ο μηχανοκίνητος εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι άριστα 

συντηρημένα ώστε να λειτουργούν με τη βέλτιστη απόδοση, να διαθέτουν όλες τις κατάλληλες άδειες 

(Κ.Τ.Ε.Ο, πιστοποιητικά συμμόρφωσης Ε.Ε. κ.λπ.), να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. 

 Να τοποθετηθούν περιμετρικά των σημείων που εκτελούνται έργα, προειδοποιητικές πινακίδες, 

φράγματα ασφαλείας και φωτεινή σήμανση για την προστασία των διερχομένων. 

 Μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής θα πρέπει να απομακρυνθεί κάθε είδους εργοταξιακή 

εγκατάσταση (απορρίμματα, εργαλεία, ικριώματα, μηχανήματα, πλεονάζοντα υλικά, χρήσιμα ή άχρηστα, 

προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων, πάσης φύσεως υλικά, άλλα μηχανήματα, κ.λπ.) 

 και ο χώρος του εργοταξίου να αποκατασταθεί και να επανέλθει το φυσικό τοπίο στην πρότερή του 

κατάσταση. 

Όσον αφορά το θόρυβο : 

 Να τηρούνται σχολαστικά όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία, περί εργοταξιακού θορύβου 

(ΚΥΑ 56206/1613/31-7-86, ΚΥΑ 765/14-1-91,ΚΥΑ 69001/1921/88, ΚΥΑ37393/2028/2003, Αστυνομική 

Διάταξη 3/96, Π.Δ.1180/81). 

 Να απαγορευθεί η παραμονή στον χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς 

πιστοποιητικό έγκρισης τύπου Ε.Ο.Κ περί θορύβου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία 

σύμφωνα με την ΚΥΑ 37393/2028/03 και την ΚΥΑ 9272/471/07. 

 Η μέση ενεργειακή στάθμη θορύβου κατά τη λειτουργία του εργοταξίου ορίζεται να είναι ≤65 dB(A) 

του δείκτη Leq/12ωρο. Ο εξοπλισμός της εγκατάστασης των υποσταθμών (μετασχηματιστές, πυκνωτές, 

κ.λπ.), να πληρούν τις προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, ιδίως δε σε ότι 

αφορά τη χρήση ουσιών που υπόκεινται σε ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις, όπως : π.χ. PCBs 

Όσον αφορά τα στερεά απόβλητα: 

 Τα υπολείμματα μετάλλων να διατίθενται για ανακύκλωση ή να πωλούνται σε εμπόρους Scrap. 

 Απαγορεύεται η απόρριψη και διασπορά στερεών επί εδάφους των γύρω εκτάσεων. Θα πρέπει να 

συλλέγονται και να υπόκεινται σε διαχείριση και διάθεση σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην ΚΥΑ 

71650/3035 (ΦΕΚ 655/Β/85). 

 Ο ανάδοχος και οι φορέας κατασκευής και λειτουργίας του έργου να μεριμνούν για την διατήρηση της 

καθαριότητας στους χώρους που διαχειρίζονται κατά το διάστημα ευθύνης τους. Κάθε είδους 

απορρίμματα, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα κλπ, να συλλέγονται και ν' 

απομακρύνονται από το χώρο των έργων, κατά τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις. 

Όσον αφορά τα αέρια απόβλητα - σωματιδιακούς ρύπους - οσμηρές ουσίες: 
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 Να απαγορεύεται η κάθε είδους και μορφή καύσης υλικών όπως : (ελαστικά, πλαστικά, ελαιολιπαντικά 

ή λάδια, κλπ.).  

 Η ρύθμιση των κινητήρων πρέπει να είναι τέτοια ώστε η εκπομπή αερίων και σωματιδιακών ρύπων 

να μην υπερβαίνει τις τιμές της Υ.Α.28342/2447 (4gr CO/KWh, 1,1gr VOC/KWh, 7gr NOx/KWh, 0,15gr 

σωματιδίων/KWh) που αφορά τα μέτρα για τον περιορισμό της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών 

ρύπων από κινητήρες DIESEL προοριζόμενους να τοποθετηθούν σε οχήματα προς συμμόρφωση με 

την οδηγία 88/77/ΕΟΚ, και 91/542/ΕΟΚ εναρμονισμένη με το (ΦΕΚ 536/25-8-92) που ισχύουν. 

 Επιπρόσθετα να θεσπιστούν μέγιστα όρια ταχύτητας των οχημάτων σε όλες τις χωμάτινες επιφάνειες 

και οι εξατμίσεις όλων των μηχανημάτων να μην είναι στραμμένες στο έδαφος.  

 Να γίνει σωστή συντήρηση των μηχανημάτων και οχημάτων του εργοταξίου για την ελαχιστοποίηση 

εκπομπής καυσαερίων. Το όριο κίνησης των βαρέων οχημάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30,00 

χλμ/ώρα. 

Όσον αφορά τα υγρά απόβλητα: 

 32. Απαγορεύεται η απόρριψη και διασπορά υγρών αποβλήτων, ελαίων και παλαιών ορυκτελαίων επί 

εδάφους των γύρω εκτάσεων. Τα μεταχειρισμένα υγρά απόβλητα, εάν υπάρξουν, θα πρέπει να 

συλλέγονται σε ειδικά δοχεία και να υπόκεινται σε διαχείριση και διάθεση σύμφωνα με τα όσα 

προβλέπονται στην Κ.Υ.Α. 71650/3035 (ΦΕΚ 655/Β/85). 

 Να γίνεται χρήση προσροφητικών / απορροφητικών υλικών όπως άμμου, ροκανιδιού ή ειδικού 

γεωϋφάσματος, για την αντιμετώπιση διαρροής καυσίμων ή ελαίων από τυχαία γεγονότα, ώστε να 

ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος διασποράς.  

 Να γίνεται η άμεση αντικατάστασή των προσροφητικών / απορροφητικών υλικών σε περίπτωση 

διαπίστωσης αυξημένης προσροφητικής υγρασίας.  

 Τα χρησιμοποιούμενα ρυπασμένα προσροφητικά / απορροφητικά υλικά να συλλέγονται σε ειδικούς 

κάδους και η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

 Οι μονάδες παραγωγής αδρανών (σπαστηριοτριβεία) που τυχόν ενεργοποιηθούν στο πλαίσιο του 

έργου να έχουν σύστημα διαβροχής και συγκράτησης σκόνης, και οι πάσης φύσεως μεταφορικές ταινίες 

αδρανών να είναι καλυμμένες. 

 Οι εγκαταστάσεις παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος που τυχόν ενεργοποιηθούν στο πλαίσιο του 

έργου θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με σύστημα αποκονίωσης των συ\ό τσιμέντου, του ανάμικτη και 

του ζυγιστήρίου, κεκλιμένο δάπεδο από σκυρόδεμα για την πλύση των οχημάτων μεταφοράς 

σκυροδέματος, με δεξαμενή καθίζησης του νερού που απορρέει απ' αυτό, καθώς και σύστημα 

ανακύκλωσης του νερού της δεξαμενής. 

 Οι σωροί των προϊόντων εκσκαφής και των αποθηκευμένων αδρανών, καθώς και οι χωματόδρομοι 

που χρησιμοποιούνται από οχήματα των εργοταξίων, να διαβρέχονται περιοδικά, ιδίως κατά τους μήνες 

από αρχές Ιουνίου έως τέλη Σεπτεμβρίου, με συχνότητα ανάλογη της όχλησης που προκαλείται, ίν. Τα 

φορτηγά μεταφοράς των αδρανών υλικών και των προϊόντων εκσκαφής να είναι σκεπασμένα με ειδικό 

κάλυμμα. 

 Η όλη οργάνωση των εργασιών κατασκευής και οριστικής διάθεσης των πλεοναζόντων, θα πρέπει να 

έχει σχεδιασθεί κατά τρόπο ώστε τα προϊόντα εκσκαφής να μην παραμένουν σε προσωρινές θέσεις 

απόθεσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους.  

 Στη φάση κατασκευής για τις ανάγκες του προσωπικού του εργοταξίου και εγκαταστάσεων του έργου, 

να χρησιμοποιηθούν χημικές τουαλέτες.  

Όσον αφορά την πυροπροστασία: 

 Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς κατά τη 

λειτουργία των μηχανημάτων, συνεργείων κ.λπ. και ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος μετάδοσής της 

σε παρακείμενες περιοχές. 

Όσον αφορά γενικότερα μέτρα κατά τη φάση κατασκευής του σταθμού : 

 Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας (όπως π.χ. περίφραξη των χώρων εκτέλεσης των 

εργασιών, επαρκής σήμανση των ζωνών έργων, προστατευτικές διατάξεις κλπ.) για τους περίοικους, 

τους εργαζόμενους και ιδιαίτερα τα παιδιά από τους κινδύνους που τυχόν θα δημιουργηθούν από την 

κατασκευή του έργου. 
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 Να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που ορίζει η νομοθεσία (Π.Δ.305/96 :« Ελάχιστες 

προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας, που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια 

σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/57/ΕΟΚ»).  

 Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των διερχόμενων από την περιοχή του έργου 

από τους κινδύνους που τυχόν θα δημιουργηθούν από την κατασκευή και λειτουργία του, 

συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης σήμανσης (ημερήσιας και νυκτερινής) σκαμμάτων επί και εγγύς 

οδών, και της περίφραξης των γηπέδων εργοταξίων, κ.λ.π.  

 Μετά το πέρας της κατασκευής, θα απομακρυνθούν οι πάσης φύσεως εργοταξιακές εγκαταστάσεις 

(υλικά, μηχανήματα, οχήματα, κλπ). Θα γίνει διαμόρφωση του χώρου και φύτευση όλων των επιφανειών 

που επιδέχονται βλάστηση.  

 Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου να γίνει έλεγχος για τυχόν αποθέσεις / συγκεντρώσεις 

υλικών με σκοπό την απομάκρυνση τους. 

 Οποιεσδήποτε δομικές κατασκευές υποδομών να είναι εναρμονισμένες με την αρχιτεκτονική 

φυσιογνωμία της περιοχής. 

 Ο καθαρισμός των εσχαρών - εξαμμωτών από τις φερτές ύλες να γίνεται κατά τακτά χρονικά 

διαστήματα. 

 Ο έλεγχος μακροσκοπικά του αγωγού για τυχόν νοτίσματα και ο καθαρισμός του καναλιού διαφυγής 

του νερού προς τον φυσικό αποδέκτη το ρέμα. 

 

12.7.2. Φάση λειτουργίας του έργου  

 Να τηρούνται οι διαδικασίες και οι όροι του Ν. 3199/2003 περί προστασίας και διαχείρισης των 

υδάτινων πόρων. Για οποιαδήποτε χρήση νερού, καθώς και για την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου 

αξιοποίησης υδατικών πόρων, απαιτείται σχετική άδεια σύμφωνα με την ΚΥΑ 43504/2005, όπως αυτή 

τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει. 

 Να τηρούνται τα ειδικά κριτήρια - κανόνες για τα Μ.Υ.Ε. που αναφέρονται στη σχετική Έγκριση του 

Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.  

 Να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση μεταξύ του συστήματος υδροληψίας και του ΥΗΣ, η 

υπολογιζόμενη οικολογική παροχή, εκ της υδρολογικής μελέτης και της έγκρισης από την ΡΑΕ, με 

σκοπό τη διατήρηση της λειτουργίας του υδάτινου οικοσυστήματος. 

 Εφόσον οι ποσότητες νερού του ποταμού κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών δεν επαρκούν για 

την κάλυψη της οικολογικής παροχής τότε για τους μήνες αυτούς θα διακόπτεται η λειτουργία του έργου. 

 Να τηρούνται οι προβλεπόμενες τιμές των αερίων ρύπων. 

 Απαγορεύεται η απόρριψη χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων είτε επί του εδάφους είτε επί 

επιφανειακών ή υπογείων υδάτων. Απαγορεύεται η καύση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων. 

 Η διαχείριση των μεταχειρισμένων λιπαντικών - ελαίων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ΠΔ82/04 και της ΚΥΑ 13588/725/06 περί επικίνδυνων αποβλήτων και της ΚΥΑ 24944/1159/06. 

  Απαγορεύεται η καύση οτερών αποβλήτων τόσο στην ύπαιθρο όσο και σε στεγασμένους χώρους. 

  Σε κάθε περίπτωση, η συλλογή και μεταφορά των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να γίνεται 

από νομίμως αδειοδοτούμενες εταιρείες που διαθέτουν άδειες συλλογής και μεταφοράς και είναι 

εγγεγραμμένες σύμφωνα με το άρθρο 13 § 3 της ΚΥΑ 50910/2727/03 και την Εγκύκλιο 

110441/3231/2004 σε Μητρώο που τηρείται στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος. 

 Η συντήρηση και αλλαγή των λαδιών των οχημάτων να γίνεται υποχρεωτικά σε συνεργεία που 

διαθέτουν κατάλληλη άδεια για το είδος της συντήρησης και όχι στον χώρο των έργων.  

 Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τους κατοίκους και τους εργαζόμενους κατά τη 

φάση λειτουργίας του έργου. 

 Να διασφαλιστεί η έκταση από κάθε κίνδυνο πυρκαγιάς, στη φάση λειτουργίας του έργου, 

λαμβάνοντας όλα τα απαιτούμενα προληπτικά και κατασταλτικά αντιπυρικά μέτρα τα οποία θα 

υποδειχθούν εκ μέρους της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου 

μετάδοσης πυρκαγιάς σε παρακείμενες δασικές περιοχές. 

 Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα (περιφράξεις, σήμανση κλπ.) για την προστασία των 

εργαζομένων και των περιοίκων, από τους κινδύνους που τυχόν θα δημιουργηθούν από την κατασκευή 

και λειτουργία του έργου και γενικά σημεία που έρχονται σε επαφή με το περιβάλλον. Ιδιαιτέρως 

τονίζουμε χρήζει περίφραξης το σύνολο των έργων της υδροληψίας. 
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 Με ευθύνη του κυρίου του έργου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα και ενδεδειγμένα μέτρα για τη 

βέλτιστη διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων κατά το στάδιο της λειτουργίας του έργου. 

 Απαγορεύεται η μεταβολή της χρήσης της έκτασης, πέραν του συγκεκριμένου σκοπού. 

 Για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων να εφαρμόζονται οι σχετικές ΚΥΑ, καθώς και κάθε άλλη 

διάταξη της κείμενης κάθε φορά νομοθεσίας για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.  

 Η κατασκευή και λειτουργία του έργου θα γίνεται τμηματικά βάσει συγκεκριμένου προγράμματος και 

χρονοδιαγράμματος.  

 Να τηρείται το σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. 

 Ο φορέας του έργου υποχρεούται για την προστασία και συντήρηση των ειδών που θα φυτευτούν. 

  Μετά το πέρας του έργου θα απομακρυνθεί κάθε μηχάνημα και εργοταξιακή εγκατάσταση και θα 

ακολουθήσει πλήρης αποκατάσταση των χώρων και αρμονική ένταξη τους στο περιβάλλον.  

 Τα προτεινόμενα έργα, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους, το Εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης των 

Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας και Δυτικής Στερεάς ( GR 05 & 

04). 

 Ο Φορέας του Έργου οφείλει να πραγματοποιεί τακτική συντήρηση του ρέματος και των τεχνικών 

έργων, καθώς και των μηχανών του εργοστασίου παραγωγής.  

 Να καθαρίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και όποτε παρίσταται ανάγκη το ρέμα και η υδροληψία 

του έργου, από τις φερτές ύλες.  

 Οι εργασίες καθαρισμού δε θα παρεμβαίνουν στη διαμορφωμένη διατομή αλλά θα έχουν ως σκοπό 

να την επαναφέρουν στα δεδομένα της παρούσης.  

 Σε κάθε περίπτωση οι εργασίες θα γίνονται υπό τους περιβαλλοντικούς όρους της παρούσης και 

σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία. 

 

12.7.3. Παύση λειτουργίας έργου – Φάση αποκατάστασης 

 Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας του σταθμού ή μέρους αυτού να αποκατασταθεί ο χώρος 

εγκατάστασής του και να επανέλθει στην αρχική χρήση. Ο εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν 

και σε κάθε περίπτωση να διατεθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 Το κόστος της απεγκατάστασης του εξοπλισμού και της απομάκρυνσης από το χώρο εγκατάστασης 

- σε περίπτωση παύσης της δραστηριότητας - θα γίνει με ευθύνη του κύριου του έργου, τον οποίο και 

θα βαρύνει αποκλειστικά.  

 Κατά τα λοιπά, στη φάση αποκατάστασης, ισχύουν όλοι οι προαναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι 

και περιορισμοί όπως αυτοί αναλύθηκαν στη φάση κατασκευής, οι οποίοι θα διασφαλίσουν την 

αποτελεσματικότερη προστασία του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής τoυ 

έργου, κατά τις εργασίες απομάκρυνσης όλων των υπόγειων και υπέργειων προσθηκών του σταθμού 

και την αποκατάσταση του χώρου στην πρότερή του μορφή. 
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13. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

13.1. Εξειδικευμένες μελέτες 

Στο Παράρτημα της παρούσας μελέτης παρατίθενται ειδικές μελέτες που εκπονήθηκαν με πρωτοβουλία 

του Φορέα του Έργου. 

Ειδικότερα, η ενεργειακή - υδρολογική μελέτη για την τεκμηρίωση της ενεργειακής απόδοσης του 

προτεινόμενου έργου, η μελέτη συμβατότητας του Έργου (αφορά συμβατότητα του έργου με το 

ΕΠΧΣ&ΑΑ για τις ΑΠΕ (Παράρτημα II) καθώς και με τους όρους και περιορισμούς που έχουν 

θεσμοθετηθεί με την ΥΑ οικ. 196978/2011 (ΦΕΚ518/Β/2011)), η ΕΟΑ εντός του ορίου της οποίας 

βρίσκεται το προτεινόμενο Έργο. 

 

13.2. Προβλήματα εκπόνησης και τρόποι επίλυσης 

Δεν προέκυψαν σοβαρές δυσκολίες κατά την εκπόνηση της μελέτης που αξίζει να αναφερθούν στο 

παρόν κείμενο. 

 

14. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

 

 
 

Φωτο 1: Θέση υδροληψίας, κατασκευή εξαμμωτή, πορεία αγωγού 
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Φωτο 2: Υφιστάμενο τεχνικό έργο Χ.Θ.0+900, κατάντη της υδροληψίας, πορεία αγωγού 

 

 
Φωτο 3: Υφιστάμενο τεχνικό έργο Χ.Θ.0+680, κατάντη της υδροληψίας, πορεία αγωγού 
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Φωτ 4:  Χ.Θ.0+500, κατάντη της υδροληψίας, πορεία αγωγού 

 

 
Φωτο 5: Χ.Θ.0+300, κατάντη της υδροληψίας, πορεία αγωγού 
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Φωτο 6: Χ.Θ.0+150, κατάντη της υδροληψίας, πορεία αγωγού 

 

 
 

Φωτο 7: Χ.Θ.0+000, θέση εργοστασίου, πορεία αγωγού 
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15. ΧΑΡΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑ 

ΣΧ.15.1 - Χάρτης Προσανατολισμού, σε κλίμακα 1:25.000 

ΣΧ.15.2 – Τεχνική Οριζοντιογραφία έργου, σε κλίμακα 1:2.000 

ΣΧ.15.3 – Χάρτης χρήσεων γης – βιοφυσικής κάλυψης, σε κλίμακα 1:5.000 

ΣΧ.15.4 – Γεωλογικός χάρτης ευρύτερης περιοχής, σε κλίμακα 1:50.000 

ΣΧ.15.5 – Υδρολογικός χάρτης, σε κλίμακα 1:130.000 

ΣΧ.15.6 – Κάτοψη – τομή ιχθυόσκαλας σε κλίμακα 1:100 

ΣΧ.15.7 – Κάτοψη – τομές υδροληψίας σε κλίμακα 1:100 

ΣΧ.15.8 – Κάτοψη εργοστασίου παραγωγής σε κλίμακα 1:100 

ΣΧ.15.9 – Χάρτης συσχετισμού έργων 

Χάρτης 2 Προστατευόμενες περιοχές 

Εντός του σώματος της μελέτης  

Απόσπασμα δασικού χάρτη 

Τυπικές διατομές οδοποιίας 

 

 

16. ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΑ 

 

Στις σελίδες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα κάτωθι Παραρτήματα: 

Παράρτημα Ι : Μελετητικό πτυχίο και Υπεύθυνη δήλωση του Μελετητή 

Παράρτημα ΙΙ : Έγγραφα αρμοδίων Υπηρεσιών – Αποφάσεις - Γνωμοδοτήσεις 

Παράρτημα ΙΙΙ : Βιβλιογραφία – Πηγές. 

Παράρτημα ΙV : Υδρολογική μελέτη του έργου 
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