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                                                                 TOPIC: 

                        THE PROCEDURE OF PREPARATION OF THE ENVIRONMENTAL 

                                         SURVEYS FOR THE PHOTOVOLTAIC PARKS 

 

  

  

                                                       Summary: 

  

  

  

 

It seems to be a worldwide phenomenon of the 21st century the fact that there has been 

an effort to become less and less dependent minerals.The mineral wealth of the planet 

is being rapidly decreased something which shows that we must avoid counting on it. 

The settlement of photovoltaic means is undoubtedly a significant part of this effort.  

Especially within the Greek area with its favorable conditions (big sunshire) the 

immediate solar exploitation is of vital importunce. The aim of this project is to mare 

suggestions and simplify the procedure of environmental surveys in the field of 

photovoltaic means.The focus on the benefits of the fotovoltaic means, the description 

of the existing procedural situation and the example of the settlement of a 

photovoltaic park in the region of Magnesia aim at the fulfillment of the above 

purpose. 
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1. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

1.1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια 

κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική ενέργεια, τα αέρια τα εκλυόμενα από 

χώρους υγειονομικής ταφής, από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και τα 

βιοαέρια, όπως ορίζει η Οδηγία 2001/77/ΕΚ [28]. 

Με την Οδηγία 2001/77/EΚ "Για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που 

παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας", 

προβλέφθηκε για την Ελλάδα ενδεικτικός στόχος συμμετοχής των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, περιλαμβανομένης της υδραυλικής ενέργειας των μεγάλων 

υδροηλεκτρικών έργων, σε ποσοστό 20,1% της εγχώριας ακαθάριστης κατανάλωσης 

ενέργειας κατά το έτος 2010. Ο στόχος αυτός είναι συμβατός με τις διεθνείς 

δεσμεύσεις της χώρας που απορρέουν από το Πρωτόκολλο του Κιότο που 

υπογράφτηκε το Δεκέμβριο του 1997 στη σύμβαση–πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών 

για την Κλιματική Αλλαγή. Το Πρωτόκολλο του Κιότο προβλέπει για την Ελλάδα 

συγκράτηση του ποσοστού αύξησης κατά την περίοδο 2008-2012 του CO2 και άλλων 

αερίων που επιτείνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου κατά 25%, σε σχέση με το 

έτος–βάση 1990. Επιπλέον, η ψήφιση της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ3 η οποία τέθηκε για 

την εφαρμογή της Ενεργειακής Πολιτικής για την Ευρώπη ενέκρινε δεσμευτικό στόχο 

συνιστάμενο σε μερίδιο 20% συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη 

συνολική ενεργειακή κατανάλωση της ΕΕ έως το 2020, με το νέο στόχο για τη χώρα 

μας να ανέρχεται στο 18%. Ο στόχος αυτός γίνεται ολοένα και πιο απαραίτητος για 

τη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα άλλωστε με την 

τέταρτη έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή όπου 

εκτιμάται ότι οι ανανεώσιμες πηγές έχουν θετική συνεισφορά στην ενεργειακή 

ασφάλεια, στην απασχόληση και στην ποιότητα του αέρα [7]. 
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Η επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος ανά τεχνολογία 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και κατηγορία παραγωγού και η κατανομή 

της στο χρόνο καθορίζονται στον ακόλουθο πίνακα, με χρονικό ορίζοντα τα έτη 2014 

και 2020 [1]: 

 

Πίνακας 1: Όρια εγκατεστημένης ισχύος (MW) ανά τεχνολογία Α.Π.Ε. και κατηγορία 

παραγωγού [1] 

 

 

 

Σχήμα 1: Διείσδυση ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο [28] 

 

Ο "θεός" Αίολος και ο "θεός" Ήλιος δώρισαν στη χώρα μας μια μεγάλη 

προίκα. Είναι δυνατή η εκμετάλλευση των δύο αυτών φυσικών δυνάμεων, χωρίς τη 

διατάραξη του ευαίσθητου ηπειρωτικού και νησιώτικου τοπίου. Η αειφόρος ανάπτυξη 

μέσω των Α.Π.Ε. μπορεί να συνυπάρξει με την προστασία και - γιατί όχι - την 

ανάδειξη του φυσικού και ιστορικά δομημένου περιβάλλοντος της χώρας μας, υπό 
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την προϋπόθεση της μελέτης και του ορθολογικού προγραμματισμού των από εδώ 

και πέρα ενεργειών, με τη συναίνεση των τοπικών κοινωνιών. 

Σύμφωνα με μελέτη του καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και 

προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κ. 

Αρθούρου Ζερβού, η εξοικονόμηση χρημάτων από τη χρήση καυσίμων στην Ευρώπη 

των ‘15’ θα είναι 20 δισ. Ευρώ. Σύμφωνα με την ίδια μελέτη - στην οποία 

χρησιμοποιήθηκαν σενάρια του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας και άλλων φορέων 

για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το 2010 και μετά -, 

υπολογίστηκε ότι η εξοικονόμηση χρημάτων θα φθάσει το 2020 στα 115,8 δισ. Ευρώ. 

Παρά τις προσπάθειες που κατεβλήθησαν τα τελευταία χρόνια για τη 

βελτίωση του αδειοδοτικού μαραθωνίου, η διαδικασία παραμένει άκρως 

γραφειοκρατική και χρονοβόρα, αφού η πολιτεία αντιμετωπίζει τις ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας ως βαριά βιομηχανία και όχι ως μια διαδικασία παραγωγής ενέργειας 

φιλική προς το περιβάλλον. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και μετά την τελευταία 

κοινή υπουργική απόφαση η οποία απλοποίησε τις διαδικασίες αδειοδότησης οι 

φορείς που γνωμοδοτούν για την εγκατάσταση Α.Π.Ε. από σαράντα ένας 41(!) που 

ήταν το 2003 περιορίζονται πλέον στους εικοσιέξη 26! 

Φρένο στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα βάζει 

και η απουσία χωροταξικού σχεδιασμού. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την 

εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε πολλές περιοχές προκαλούν αντιπαραθέσεις με 

τους ντόπιους. Οι υποθέσεις αυτές συχνά καταλήγουν στα δικαστήρια με αποτέλεσμα 

την καθυστέρηση των έργων ή την εγκατάλειψή τους. 

 

1.2. HΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

Ο ΗΛΙΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΜΨΕΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ 

 

Ο ήλιος αποτελεί μία ανεξάντλητη πηγή ενέργειας και ζωής. Οι προσπάθειες 

για την ανάπτυξη εφαρμογών αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας έχουν τις ρίζες τους 

στα βάθη των αιώνων και συνεχίζονται αδιάκοπα με αμείωτο ενδιαφέρον έως τις 

ημέρες μας. 



 

13 

Τα κυριότερα συστήματα εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας είναι τα εξής: 

1. Ενεργητικά ηλιακά συστήματα, στα οποία η ηλιακή ακτινοβολία συλλέγεται 

με ειδικές διατάξεις στοιχείων και στη συνέχεια μεταφέρεται σε μορφή θερμότητας 

με κάποιο κατάλληλο ρευστό. 

Η τεχνολογία των ενεργητικών ηλιακών συστημάτων έχει βασικό χαρακτηριστικό τη 

συλλογή της ηλιακής ακτινοβολίας και τη μεταφορά της σε μορφή θερμότητας σε 

νερό, αέρα ή γενικά σε κάποιο ρευστό. Τα ενεργητικά ηλιακά συστήματα είναι 

αυτοτελείς διατάξεις που είναι δυνατόν να εξυπηρετούν ένα κτίριο αλλά και να 

συμβάλλουν αυτοτελώς στην παραγωγή ενέργειας, η οποία στη συνέχεια διατίθεται 

ανάλογα με τις απαιτήσεις. 

Οι κυριότερες εφαρμογές των ενεργητικών ηλιακών συστημάτων είναι οι ακόλουθες: 

 Παραγωγή θερμού νερού. 

 Θέρμανση χώρων. 

 Θέρμανση κολυμβητικών δεξαμενών. 

 Κλιματισμός χώρων. 

 Ηλεκτροπαραγωγή, η οποία πραγματοποιείται με τη χρήση παραβολοειδών 

κατόπτρων. 

 Γεωργικές χρήσεις (ξήρανση προϊόντων, θερμοκήπια) για τις οποίες απαιτούνται 

υψηλές ποσότητες ενέργειας. 

2. Παθητικά ηλιακά συστήματα, στα οποία η ηλιακή ενέργεια συλλέγεται με 

εκμετάλλευση του φαινομένου του θερμοκηπίου που δημιουργείται από την 

κατάλληλη αρχιτεκτονική διάταξη ενός κτιρίου και στη συνέχεια αποθηκεύεται και 

μεταφέρεται επίσης με κατάλληλη διαμόρφωση των δομικών στοιχείων του κτιρίου 

αυτού. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα παθητικά ηλιακά συστήματα αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος ενός κτιρίου και ως εκ τούτου ο σχεδιασμός τους ενσωματώνεται 

στον ευρύτερο σχεδιασμό ενός κτιρίου. Τα παθητικά ηλιακά συστήματα διακρίνονται 

στις εξής κύριες κατηγορίες: 

 Συστήματα άμεσου κέρδους, όταν η συλλογή, η αποθήκευση και η μετάδοση 

θερμότητας πραγματοποιείται μέσα στον εξυπηρετούμενο χώρο. 

 Συστήματα έμμεσου κέρδους, όταν η συλλογή και αποθήκευση θερμότητας 

πραγματοποιείται σε χώρο που γειτνιάζει με εκείνον στον οποίο μεταδίδεται η 

θερμότητα. 
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 Συστήματα απομονωμένου κέρδους, όταν η συλλογή και αποθήκευση θερμότητας 

πραγματοποιείται σε χώρο / χώρους απομακρυσμένους από τον εξυπηρετούμενο, ενώ 

η μετάδοση θερμότητας επιτυγχάνεται με την κυκλοφορία θερμού αέρα. 

3. Φωτοβολταϊκά συστήματα, τα οποία έχουν τη δυνατότητα μετατροπής της 

ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική ως αποτέλεσμα του φωτοβολταϊκού φαινομένου, το 

οποίο εμφανίζεται σε ημιαγώγιμα υλικά όταν αυτά εκτεθούν στην ηλιακή 

ακτινοβολία. 

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήματα, όπως αθόρυβη 

λειτουργία, μηδενική εκπομπή ρύπων στον αέρα και στο έδαφος, δυνατότητα 

τοποθέτησης σε οροφές κτιριακών συγκροτημάτων, δυνατότητα αυτόνομης 

λειτουργίας, υψηλή διάρκεια ζωής, δυνατότητα επέκτασης τους και αύξηση της 

ισχύος τους. Αναφέρεται επίσης ότι η λειτουργία τους συνδυάζεται με τη λειτουργία 

συστημάτων άλλων μορφών ενέργειας και ειδικότερα των ανανεώσιμων. 

Στα μειονεκτήματά τους συγκαταλέγεται το υψηλό κόστος επένδυσης και η 

δημιουργία περιορισμένων περιβαλλοντικών προβλημάτων. Τα περιβαλλοντικά αυτά 

προβλήματα σχετίζονται με τη χρήση εκτεταμένης γης σε συστήματα υψηλότερα του 

MW, με άμεσο αντίκτυπο την οπτική διαταραχή και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στα 

οικοσυστήματα. Επιπλέον υπάρχει ένας δυνητικός αριθμός επιπτώσεων κατά την 

κατασκευή των φωτοβολταϊκών στοιχείων που είναι μία διεργασία έντασης ενέργειας 

και κατά την οποία χρησιμοποιούνται κάποια ενδεχομένως τοξικά και επικίνδυνα 

υλικά [Αραβαντινός, Βλαστός, Εμμανουήλ, Μαρίνος-Κουρής, Μέμος, Σκίκος, 

Σμπόνιας, Τσούτσος, (1999)]. 

Στη συνέχεια παρατίθενται κάποια βασικά στοιχεία για την τεχνολογία των 

φωτοβολταικών. Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από ένα ή περισσότερα 

πάνελ (ή πλαίσια, ή όπως λέγονται συχνά στο εμπόριο, "κρύσταλλα") φωτοβολταϊκών 

στοιχείων (ή "κυψελών", ή "κυττάρων"), μαζί με τις απαραίτητες συσκευές και 

διατάξεις για τη μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στην επιθυμητή 

μορφή. 

Δύο τύποι πυριτίου χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία φωτοβολταϊκών 

στοιχείων: το άμορφο και το κρυσταλλικό πυρίτιο, ενώ το κρυσταλλικό πυρίτιο 

διακρίνεται σε μονοκρυσταλλικό ή πολυκρυσταλλικό. 
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Στο εμπόριο διατίθενται φωτοβολταϊκά πάνελ – τα οποία δεν είναι παρά 

πολλά φωτοβολταϊκά στοιχεία συνδεδεμένα μεταξύ τους, επικαλυμμένα με ειδικές 

μεμβράνες και εγκιβωτισμένα σε γυαλί με πλαίσιο από αλουμίνιο. 

Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από μια Φ/Β συστοιχία είναι συνεχούς 

ρεύματος (DC). Με την προοδευτική αύξηση όμως του βαθμού απόδοσης, 

δημιουργήθηκαν ειδικές συσκευές – οι αναστροφείς (inverters) - που σκοπό έχουν να 

μετατρέψουν την έξοδο συνεχούς τάσης της Φ/Β συστοιχίας σε εναλλασσόμενη τάση 

- εναλλασσόμενο ρεύμα (AC). 

Ο βαθμός απόδοσης εκφράζει το ποσοστό της ηλιακής ακτινοβολίας που 

μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια στο φωτοβολταϊκό στοιχείο. 

Ο τυπικός βαθμός απόδοσης ενός φωτοβολταϊκού στοιχείου εκτιμάται από 13% έως 

και 19%, ο οποίος, συγκρινόμενος με την απόδοση άλλου συστήματος (συμβατικού, 

αιολικού, υδροηλεκτρικού κλπ.), παραμένει ακόμη αρκετά χαμηλός  [29]. 

Τα περιβαλλοντικά οφέλη των φωτοβολταϊκών είναι αναμφισβήτητα. Όπως 

επισημαίνει ο κ. Στέλιος Ψωμάς, σύμβουλος του Συνδέσμου Εταιρειών 

Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ), κάθε κιλοβατώρα που παράγεται από φωτοβολταϊκά, και άρα 

όχι από συμβατικά καύσιμα, συνεπάγεται την αποφυγή έκλυσης 1,12 κιλών 

διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα (με βάση το σημερινό ενεργειακό μείγμα 

στην Ελλάδα και τις μέσες απώλειες του δικτύου) αλλά και λιγότερες εκπομπές 

άλλων επικίνδυνων ρύπων, όπως είναι τα αιωρούμενα μικροσωματίδια, τα οξείδια 

του αζώτου, οι ενώσεις του θείου κτλ. 

H μοναδική αγορά στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που 

αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς στη χώρα μας είναι εκείνη των ηλιακών 

συλλεκτών. Μάλιστα η εντυπωσιακή ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αγοράς ηλιοθερμικών 

συστημάτων οφείλεται ουσιαστικά σε τρεις χώρες: στη Γερμανία, στην Αυστρία και 

στην Ελλάδα. H Γερμανία έχει σήμερα εγκατεστημένα 4,4 εκατ. τετραγωνικά μέτρα 

ηλιακών συλλεκτών, η Ελλάδα 3 εκατομμύρια και η Αυστρία 2, 5 εκατομμύρια. 

 

1.3. ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

Οι άνεμοι, δηλαδή η μετακίνηση μεγάλων αερίων μαζών με ταχύτητα, από μία 

περιοχή σε άλλη, οφείλονται στην ανομοιόμορφη θέρμανση της επιφάνειας της Γης 

από την ηλιακή ακτινοβολία. Η κινητική ενέργεια των ανέμων, είναι δυνατόν με τη 
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χρήση των σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών να υπερκαλύψει τις παγκόσμιες 

ανάγκες σε κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας χάνεται στα βάθη της ιστορίας. Για 

πολλές εκατοντάδες χρόνια η ναυσιπλοΐα εκμεταλλευόταν το αιολικό δυναμικό, ενώ 

η χρήση του ανεμόμυλου ως κινητήρια μηχανή εγκαταλείφθηκε στα μέσα του 

περασμένου αιώνα. Η πετρελαϊκή κρίση στις αρχές της δεκαετίας του ‘70, επανέφερε 

στο προσκήνιο την εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας. 

Υπάρχουν διάφορα είδη ανεμογεννητριών, οι οποίες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

1. Οριζοντίου άξονα. Ο δρομέας είναι τύπου έλικα και είναι διαρκώς παράλληλος 

ως προς την κατεύθυνση του ανέμου και του εδάφους. 

2. Κατακόρυφου άξονα. Ο δρομέας παραμένει σταθερός και κάθετος ως προς το 

επίπεδο του εδάφους. 

Η απόδοση μιας ανεμογεννήτριας εξαρτάται από δύο παράγοντες: το μέγεθος 

της και την ταχύτητα του ανέμου. Το μέγεθος της ανεμογεννήτριας καθορίζεται από 

τις ενεργειακές ανάγκες και κυμαίνεται μεταξύ μερικών εκατοντάδων έως μερικών 

εκατομμυρίων Watt [Μπινόπουλος, Χαβιαρόπουλος] 

Οι επενδύσεις αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα βρίσκονται ακόμα σε 

αδιέξοδο. Με την εφαρμογή της τροποποίησης του αναπτυξιακού νόμου 2601/98 

(Δεκέμβριος 2003) οι αιολικές επενδύσεις καθίστανται σε πολλές περιπτώσεις μη 

βιώσιμες. Τα κυριότερα προβλήματα που οδηγούν σε παρακμή τις ελληνικές 

επενδύσεις στην αιολική ενέργεια είναι: 

 H μείωση του ποσοστού επιχορήγησης από 40% σε 30%. 

 H φορολογική απαλλαγή (100%) που ίσχυε ως την αναμόρφωση του νόμου 

μειώθηκε στο 70%. 

 H κατάργηση της επιδότησης επιτοκίου. 

 Το μεγαλύτερο μέρος της επιχορήγησης (70%) καταβάλλεται μήνες μετά την 

έναρξη λειτουργίας των έργων. 

 Τα έργα ενίσχυσης ή επέκτασης του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της 

ΔΕΗ έχουν τεθεί σε αναστολή. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Φεβρουάριο του 2004 χάθηκαν για την Ελλάδα 

εγκεκριμένες κοινοτικές επιχορηγήσεις ύψους 60 εκατ. ευρώ για έργα που αφορούν 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
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1.4. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ 

 

Η υδραυλική ενέργεια αξιοποιεί τις υδατοπτώσεις με στόχο την παράγωγη 

ηλεκτρικής ενέργειας ή και τον μετασχηματισμό σε απολήψιμη μηχανική. Στη χώρα 

μας πληθώρα υδραυλικών τροχών, νερόμυλων, υδροτριβείων, πριονιστηρίων, 

κλωστοϋφαντουργείων και άλλων μηχανισμών υδροκίνησης συνεχίζουν ακόμη και 

σήμερα να χρησιμοποιούν τη δύναμη του νερού, με απόλυτα φιλικό προς το 

περιβάλλον τρόπο. 

Το μικρό-υδροηλεκτρικό δυναμικό των χιλιάδων μικρών ή μεγαλύτερων 

υδατορευμάτων και πηγών της ορεινής Ελλάδας αξιοποιείται από αποκεντρωμένους, 

αναπτυξιακούς μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς πολλαπλής χρησιμότητας, που 

μπορεί να λειτουργούν ταυτόχρονα και για την κάλυψη υδρευτικών, αρδευτικών αλλά 

και άλλων τοπικών αναγκών αναψυχής και αθλητισμού. Οι πολύ υψηλοί βαθμοί 

απόδοσης των υδροστροβίλων, που μερικές φορές υπερβαίνουν και το 90%, αλλά και 

η πολύ υψηλή διάρκεια ζωής των μικρο-υδροηλεκτρικών έργων, που μπορεί να 

υπερβαίνει και τα 100 έτη, αποτελούν δείκτες ενεργειακής αποτελεσματικότητας και 

τεχνολογικής ωριμότητας των μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών. 

Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτιμώνται σήμερα περισσότερα από 

17.400 μικρά υδροηλεκτρικά έργα με συνολική ισχύ 10.000 MW. Αυτά τα μικρά 

υδροηλεκτρικά συμβάλλουν ήδη στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 

κατά 32 εκατ. τόνους ετησίως και διοξειδίου του θείου κατά 105.000 τόνους. Ένα 

τυπικό μικρό υδροηλεκτρικό ενός MW παράγει 6 εκατ. κιλοβατώρες τον χρόνο και 

αποσοβεί την έκλυση 6.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα. 

 

1.5. ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 

 

Με τον όρο βιομάζα, υποδηλώνεται η ύλη βιολογικής (οργανικής) 

προέλευσης. Ως βιομάζα εννοείται: 

 Οι φυτικές ύλες των φυσικών οικοσυστημάτων, (αυτοφυή φυτά, δάση), είτε των 

ενεργειακών καλλιεργειών. Με τον όρο ενεργειακές καλλιέργειες αναφέρεται η 

καλλιέργεια γεωργικών και δασικών ειδών, (σόργο, σακχαρούχο, καλάμι, 

ευκάλυπτος) για παραγωγή ενέργειας μέσω της παραγωγής βιομάζας. 
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 Τα παραπροϊόντα και κατάλοιπα της φυτικής, ζωικής, δασικής και αλιευτικής 

παραγωγής, (άχυρα, στελέχη αραβόσιτου, στελέχη βαμβακιάς, κλαδοδέματα, κλαδιά 

δένδρων, φύκη, κτηνοτροφικά απόβλητα, κληματίδες). 

 Τα παραπροϊόντα της μεταποίησης ή επεξεργασίας των υλικών αυτών, (τα 

ελαιοπυρηνόξυλα, υπολείμματα εκκοκκισμού βαμβακιού, πριονίδι). 

 Καυσόξυλα και ξυλάνθρακες. 

 Τα αστικά λύματα και τα απορρίμματα με βιολογική προέλευση. 

Πρόκειται για δεσμευμένη και αποθηκευμένη μορφή ηλιακής ενέργειας που 

παράγεται από τη διαδικασία φωτοσύνθεσης των φυτικών οργανισμών [30]. 

Με την οδηγία 2003/30 σχετικά με την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίμων ή 

άλλων ανανεώσιμων καυσίμων στις μεταφορές καθορίστηκε ελάχιστο ενδεικτικό 

επίπεδο βιοκαυσίμων ως ποσοστό επί των καυσίμων που θα πωλούνται από το 2005 

και μετά. 

 

1.6. H ΘΕΡΜΗ ΑΝΑΣΑ ΤΗΣ ΓΗΣ 

 

Η γεωθερμική ενέργεια είναι η περιεχόμενη θερμότητα στο εσωτερικό της 

γης, που προκαλεί σε παγκόσμια κλίμακα διάφορα γεωλογικά φαινόμενα. Στις μέρες 

μας, ο όρος ‘γεωθερμική ενέργεια’ χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη γήινη 

θερμότητα που είναι δυνατόν να ανακτηθεί και να αξιοποιηθεί. 

Μετά το πέρας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η αξιοποίηση της 

γεωθερμικής ενέργειας κατέστη προσφιλής σε πολλά κράτη, λόγω της οικονομικής 

ανταγωνιστικότητάς της, έναντι των συμβατικών μορφών ενέργειας. Επιπλέον η 

χρήση της γεωθερμικής ενέργειας διέθετε το πλεονέκτημα της εγχώριας παραγωγής 

της. 

Οι γεωθερμικοί πόροι διακρίνονται σε: 

 Χαμηλής ενθαλπίας  (250-1000oC). 

 Μέσης ενθαλπίας  (1000-1500οC). 

 Υψηλής ενθαλπίας  (>1500oC). 

σύμφωνα με το ενεργειακό τους περιεχόμενο και το είδος αξιοποίησής τους. 

Ο ηλεκτροπαραγωγικός τομέας είναι ο πλέον σημαντικός τομέας 

εκμετάλλευσης των γεωθερμικών πόρων υψηλής θερμοκρασίας (>1500oC). 

Παράλληλα, οι μέσης και χαμηλής θερμοκρασίας πόροι (<1500oC) χρησιμοποιούνται 



 

19 

σε άλλους τύπους ενεργειακών εφαρμογών [24]. 

H Ελλάδα προς το παρόν έχει μηδενική παραγωγή ηλεκτρισμού από 

γεωθερμία. Υφίστανται μόνο ορισμένες μεμονωμένες χρήσεις της γεωθερμίας για 

κλιματισμό (σε ξενοδοχειακές μονάδες), δηλαδή χρησιμοποιούν γεωθερμική αντλία 

θερμότητας αντί για καλοριφέρ και κλιματιστικό. 
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2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ -ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

2.1. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο της για το 2020 το 20% της 

κατανάλωσης ενέργειας της Ευρώπης να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας (Α.Π.Ε.). Στην Ελλάδα το ποσοστό - στόχος για το 2020 έχει τεθεί στο 40% 

όταν το 2010 ανήλθε μόλις στο 10%. Πιο συγκεκριμένα, ο εθνικός στόχος για τα 

φωτοβολταϊκά είναι η εγκατάσταση 1.500 μεγαβάτ (MWp) ως το 2014 και συνολικά 

2.200 MWp ως το 2020. Ο οικιακός τομέας δεν περιλαμβάνεται στα όρια αυτά και 

μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς περιορισμούς. 

Ακολουθούν τα βασικά σημεία που πρέπει να γνωρίζει ένας επενδυτής για τα 

φωτοβολταϊκά συστήματα στην Ελλάδα. 

 

Χρηματοδότηση επενδύσεων 

Από τον Φεβρουάριο του 2010, δεν υφίστανται επιδοτήσεις για τα 

φωτοβολταϊκά πάρκα μέσα από τον Αναπτυξιακό Νόμο, παρόλα αυτά οι επενδύσεις 

σε φωτοβολταϊκά θεωρούνται βιώσιμες και κερδοφόρες. 

 

Ιδία συμμετοχή 

Ο επενδυτής είναι υποχρεωμένος να καλύψει μόνο ένα μικρό μέρος της 

συνολικής δαπάνης της επένδυσης, συνήθως 25% (ίδια συμμετοχή) ενώ το υπόλοιπο 

75% μπορεί να καλυφθεί με τραπεζικό δανεισμό. Οι περισσότερες Ελληνικές 

τράπεζες πλέον καλύπτουν έως και το 100% της αξίας του φωτοβολταϊκού σταθμού 

με ιδιαίτερα ευνοϊκά επιτόκια. 

Το κόστος προμήθειας των φωτοβολταϊκών πάνελ πέφτει διαχρονικά ενώ η 

νέα νομοθεσία παρέχει κίνητρα ώστε ο επενδυτής να πραγματοποιεί απόσβεση του 

κεφαλαίου του σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. 

 

Τιμή πώλησης στη Δ.Ε.Η. 

Για την κατηγορία συστημάτων Β (μικρά οικιακά συστήματα) η παραγόμενη 

από το φωτοβολταϊκό σύστημα, ηλεκτρική ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο της 

Δ.Ε.Η. και ο επενδυτής πληρώνεται για αυτή με πενήντα πέντε λεπτά την κιλοβατώρα 

(0,55 €/kWh), τιμή εγγυημένη από τη Δ.Ε.Η. για εικοσιπέντε έτη. 
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Απόδοση φωτοβολταικών συστημάτων στην Ελλάδα 

Οι προϋποθέσεις αξιοποίησης των φωτοβολταικών συστημάτων στην Ελλάδα 

είναι από τις καλύτερες στην Ευρώπη, δεδομένου ότι η συνολική ενέργεια που 

δέχεται κάθε τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας στη διάρκεια ενός έτους κυμαίνεται από 

1400kW έως 1800 kW. 

 

 
Σχήμα 2: Φωτοβολταϊκά συστήματα 

 

Τα περιστρεφόμενα φωτοβολταϊκά πάνελ (Trackers) σημειώνουν υψηλότερη 

απόδοση αλλά κοστίζουν και αρκετά ακριβότερα. Ακολουθούν αναλυτικά οι 

κατηγορίες φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Ελλάδα και το καθεστώς 

αδειοδότησης τους. 

 

A' Κατηγορία φωτοβολταικών: 

Μικρά οικιακά συστήματα 

Υποκατηγορία 1: Οικιακά συστήματα επί στεγών με ισχύ χαμηλότερη των 10 kWp 

(ενισχυμένα από το ειδικό πρόγραμμα που ξεκίνησε στα μέσα του 2009). 

Υποκατηγορία 2: Οικιακά συστήματα επί στεγών με ισχύ χαμηλότερη των 10 kWp σε 

διατηρητέα κτίρια. 

Αδειοδοτήσεις φωτοβολταικών συστημάτων κατηγορίας Α΄ 

Από 1ης Ιουλίου 2009 έχει τεθεί σε ισχύ ένα ειδικό πρόγραμμα για την εγκατάσταση 

μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων (<10 kWp) στον οικιακό τομέα. Για την 

εγκατάσταση φωτοβολταϊκών επί διατηρητέων κτιρίων και εντός παραδοσιακών 

οικισμών απαιτούνταν μέχρι πρόσφατα η έκδοση ειδικής ανά περίπτωση υπουργικής 

απόφασης (μείζον εμπόδιο το οποίο έχει αρθεί από τον Σεπτέμβριο του 2010). Η 

πρώτη φάση του προγράμματος αφορούσε μόνο στην ηπειρωτική χώρα και μόνο στα 

νησιά εκείνα που είναι διασυνδεδεμένα με το ηπειρωτικό δίκτυο. Τα νησιά που 

διαθέτουν αυτόνομο ηλεκτρικό δίκτυο δεν καλύπτονταν από το πρόγραμμα (το 

http://4.bp.blogspot.com/_l-fueqwx3R0/R0_IFHpG-FI/AAAAAAAAAEE/NTAh-xPgq2s/s1600-R/super+avion.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_l-fueqwx3R0/R0_IFHpG-FI/AAAAAAAAAEE/NTAh-xPgq2s/s1600-R/super+avion.jpg
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εμπόδιο αυτό επίσης έχει αρθεί από τον Σεπτέμβριο του 2010). Για την ένταξη στο 

καθεστώς κινήτρων του προγράμματος, μέρος των αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης 

πρέπει να καλύπτεται από ηλιοθερμικά συστήματα ή άλλες τεχνολογίες Α.Π.Ε.. Οι 

εμπλεκόμενες υπηρεσίες είναι η τοπική Δ.Ε.Η. (ή θεωρητικά κάποιος άλλος πάροδος 

ηλεκτρικής ενέργειας) και μέχρι πρόσφατα η τοπική Διεύθυνση Πολεοδομίας η οποία 

παρείχε την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας. Από τον Σεπτέμβριο του 

2010, η μόνη εμπλεκόμενη υπηρεσία είναι η τοπική Δ.Ε.Η. 

 

Β' Κατηγορία φωτοβολταικών: 

Μικρές και μεσαίου μεγέθους εφαρμογές σε στέγες επιχειρήσεων. 

Υποκατηγορία 1: Συστήματα επί εμπορικών κτιρίων με εγκατεστημένη ισχύ έως 20 

kWp (κυρίαρχο κομμάτι της αγοράς μέχρι πρότινος). 

Υποκατηγορία 2: Συστήματα επί εμπορικών στεγών με εγκατεστημένη ισχύ έως 10 

kWp (ενισχυμένα από το ειδικό πρόγραμμα που ξεκίνησε στα μέσα του 2009). 

Υποκατηγορία 3: Συστήματα επί εμπορικών κτιρίων με εγκατεστημένη ισχύ 20-150 

kWp (αναδυόμενο κομμάτι της αγοράς κατόπιν της ψήφισης του Ν.3851/2010). 

Υποκατηγορία 4: Συστήματα επί εμπορικών κτιρίων με εγκατεστημένη ισχύ άνω των 

150 kWp (αναδυόμενο κομμάτι της αγοράς κατόπιν της ψήφισης του Ν.3851/2010). 

Υποκατηγορία 5: Συστήματα επί διατηρητέων εμπορικών κτιρίων. 

Αδειοδοτήσεις φωτοβολταικών κατηγορίας Β΄ 

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ισχύος έως 20 kWp σε εμπορικά κτίρια ακολουθεί 

μια σχετικά απλή διαδικασία. 

Μέχρι πρόσφατα, για τα συστήματα άνω των 20 kWp απαιτούνταν έγκριση 

περιβαλλοντικών όρων από τις αρμόδιες περιφερειακές αρχές, καθώς και η έκδοση 

μιας ‘εξαίρεσης’ από άδεια παραγωγής που χορηγούσε η ΡΑΕ. Τα στάδια αυτά έχουν 

ορθώς καταργηθεί με το Ν.3851/2010. Από τον Σεπτέμβριο του 2010, η μόνη 

εμπλεκόμενη υπηρεσία είναι η τοπική Δ.Ε.Η. 

 

Μεσαίου και μεγάλου μεγέθους συστήματα επί εδάφους 

Υποκατηγορία 1: Συστήματα επί εδάφους με ισχύ από 20 kWp έως 150 kWp 

(κυρίαρχο κομμάτι της αγοράς μέχρι πρότινος). 

Υποκατηγορία 2: Συστήματα επί εδάφους με ισχύ υψηλότερη των 150 KWp 

(αναδυόμενο κομμάτι της αγοράς). 

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών επί εδάφους ακολουθούσε μια χρονοβόρα διαδικασία 
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αδειοδότησης η οποία περιλάμβανε την έκδοση μιας ειδικής άδειας παραγωγής από 

τη ΡΑΕ καθώς και περιβαλλοντική αδειοδότηση από τις αρμόδιες περιφερειακές 

υπηρεσίες. Μέχρι πρότινος, τα υψηλής ισχύος συστήματα ακολουθούσαν μία 

διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης δύο σταδίων στα οποία λίγο πολύ 

εμπλέκονταν οι ίδιες υπηρεσίες. Ο νέος Ν.3851/2010 συνένωσε τα δύο αυτά στάδια 

σε ένα. Τα υψηλής ισχύος έργα (>1 MWp) απαιτούν επίσης δύο ακόμη άδειες, την 

άδεια εγκατάστασης και την άδεια λειτουργίας. 

Στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας αναφέρομαι όπως γίνεται κατανοητό στην 

τελευταία κατηγορία Φ\Β, καθώς μας ενδιαφέρει η διαδικασία εκπόνησης 

περιβαλλοντικών μελετών. 

 

 
Σχήμα 3: Φωτοβολταϊκά πάνελ σε στέγη σπιτιού 

 

Πλεονεκτήματα χρήσης φωτοβολταικών συστημάτων 

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα παρέχουν τα εξής πλεονεκτήματα: 

1. Είναι τεχνολογία φιλική προς το περιβάλλον, και δεν προκαλούνται ρύποι. 

2. Η ηλιακή ενέργεια είναι ανεξάντλητη ενεργειακή πηγή, διατίθεται παντού και δε 

στοιχίζει απολύτως τίποτα. 

3. Με την κατάλληλη γεωγραφική κατανομή, κοντά στους αντίστοιχους 

καταναλωτές ενέργειας, τα Φ/Β συστήματα μπορούν να εγκατασταθούν χωρίς να 

απαιτείται ενίσχυση του δικτύου διανομής. 

4. Η λειτουργία του συστήματος είναι ολοσχερώς αθόρυβη. 
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5. Έχουν χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης. 

6. Έχουν υψηλή διάρκεια ζωής, οι κατασκευαστές εγγυώνται τα «κρύσταλλα» για 

20-30 χρόνια λειτουργίας. 

7. Υπάρχει πάντα η δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης, ώστε να ανταποκρίνονται 

στις αυξανόμενες ανάγκες των επενδυτών. 

8. Μπορούν να εγκατασταθούν πάνω σε ήδη υπάρχουσες κατασκευές, όπως είναι 

π.χ. η στέγη ενός σπιτιού ή η πρόσοψη ενός κτιρίου. 

9. Διαθέτουν ευελιξία στις εφαρμογές: τα Φ/Β συστήματα λειτουργούν άριστα τόσο 

ως αυτόνομα συστήματα, όσο και ως αυτόνομα υβριδικά συστήματα όταν 

συνδυάζονται με άλλες πηγές ενέργειας (συμβατικές ή ανανεώσιμες) και 

συσσωρευτές για την αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας. 

 
Σχήμα 4: Το Εθνικό Γήπεδο της Ταϊβάν που ηλεκτροδοτεί 3.300 φώτα και 2 

γιγαντοοθόνες από φωτοβολταϊκά πάνελ 

 

2.2. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Σύμφωνα με στοιχεία του ΔΕΣΜΗΕ, το Α΄ τρίμηνο του 2011, 75,7 MW νέων 

φωτοβολταικών συστημάτων συνδέθηκαν στο δίκτυο, ανεβάζοντας τη συνολικά 

εγκατεστημένη ισχύ της χώρας στα 281,1 MW συμπεριλαμβανομένων των 

αυτόνομων συστημάτων (6,9 MW). 

Αναλυτικότερα, 18,6 MW έχουν εγκατασταθεί με ονομαστική ισχύ 
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συστήματος εως 10 KW, ενώ 27,1 MW με ονομαστική ισχύ φωτοβολταικού 

συστήματος μεταξύ 10 KW και 20 KW. Για μεγαλύτερα συστήματα, η 

εγκατεστημένη ισχύς ειναι 143,9 MW για συστήματα μεταξύ 20 KW και 150 KW, 

ενώ για μεγαλύτερα των 150 KW φωτοβολταϊκά συστήματα, η εγκατεστημένη ισχύς 

ανέρχεται σε 84,6kW. 

Παρακάτω παρουσιάζεται σε πίνακα η πορεία της ενεργειακής τιμής πώλησης. 

 

Πίνακας 2: Συγκεντρωτικός πίνακας τιμών πώλησης ενέργειας [31] 

Έτος Μήνας) Συστήματα 
σε οικιακές 

και 
εμπορικές 

στέγες 
≤10kWp 

Ηπειρωτικό δίκτυο Μη διασυνδεδεμένα νησιά 

(€/MWh) (€/MWh) (€/MWh) 

  >100kWp ≤100kWp Ανεξαρτήτως ισχύος (με εξαίρεση τα μικρά 
συστήματα έως 10 kWp σε κτίρια όπου 
ισχύουν ενιαίες τιμές για όλη τη χώρα) 

  

Φεβρουάριος 

550 

400 450 

  

    

2009 Αύγουστος   

  

Φεβρουάριος 

  

    

2010 Αύγουστος 392,04 441,05   

  

Φεβρουάριος 

  

372,83 419,43 

  

    

2011 Αύγουστος 351,01 394,88   

  

Φεβρουάριος 495 292,08 328,6 

  

    

2012 Αύγουστος 470,25 271,64 305,6   

  

Φεβρουάριος 446,73 252,62 284,2 

  

    

2013 Αύγουστος 424,4 234,94 264,31   

  Φεβρουάριος 403,18 218,49 245,81   

2014 Αύγουστος 383,02 203,2 228,6   

Για κάθε έτος ν από 
το 2015 και μετά 
μΟΤΣν-1=μέση 

Οριακή Τιμή 
Συστήματος κατά το 
προηγούμενο έτος ν-

1 

  -5% / 
εξάμηνο 
έως το 
2019 

1,3* 
μΟΤΣν-1 

1,4* 
μΟΤΣν-1 

  

Διάρκεια σύμβασης 25 έτη 20 έτη       
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Οι τιμές που καθορίζονται στον πίνακα αναπροσαρμόζονται κάθε έτος , κατά ποσοστό 25% του δείκτη τιμών καταναλωτή 
του προηγούμενου έτους 

 

2.3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Για την εκκίνηση της διαδικασίας και την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, 

έργων και δραστηριοτήτων της κοινής υπουργικής απόφασης ΚΥΑ 15393/2332 

(ΦΕΚ 1022Β/02) κρίνεται απαραίτητη η προσκόμιση των παρακάτω βεβαιώσεων-

δικαιολογητικών. 

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου προς τη Διεύθυνση Ανάπτυξης όπου θα αναγράφεται 

πλήρως το ονοματεπώνυμο του αιτούντος, η επωνυμία της επιχείρησης, η πλήρης 

ταχυδρομική διεύθυνση και τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 

2. Περιβαλλοντική έκθεση σε τέσσερα αντίτυπα και σε ηλεκτρονική μορφή 

υπογεγραμμένη από τον μελετητή. Σε αυτή θα περιγράφεται ο φορέας υλοποίησης 

της εγκατάστασης, η θέση της εγκατάστασης, η υπάρχουσα κατάσταση της περιοχής, 

το μέγεθος του έργου και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, η παραγωγική διαδικασία, 

οι λοιπές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τέλος, οι τρόποι αντιμετώπισης των 

επιπτώσεων. Παραγόμενα απόβλητα ανά είδος δεν υπάρχουν ή θεωρούνται αμελητέα. 

3. Ερωτηματολόγιο της ΚΥΑ 69269/5387/90 συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο 

από τον μελετητή, σε τέσσερα (4) αντίτυπα. 

4. Χάρτες ευρύτερης περιοχής (κλίμακας 1/5.000 ή 1/50.000 και χάρτη ΖΟΕ ή 

Natura ή Ramsar κατά περίπτωση) με σημειωμένη τη θέση της εγκατάστασης και τα 

χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής σε ακτίνα 1 Km, υπογεγραμμένο ομοίως σε 

τέσσερα αντίτυπα. 

5. Τοπογραφικό διάγραμμα και/ή διάγραμμα κάλυψης σε τέσσερα (4) αντίτυπα, με 

αποτυπωμένες τις χρήσεις γης γύρω από τη θέση εγκατάστασης, υπογεγραμμένο από 

Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, ή Πολιτικό Μηχανικό, ή Αρχιτέκτονα Μηχανικό ή 

πτυχιούχο Τοπογραφίας των ΤΕΙ, καθώς και από τον μελετητή της ΜΠΕ. 

6. Κάτοψη της διάταξης των Φ/Β υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο Μηχανικό και 

από τον μελετητή. 

7. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Πολεοδομία. 

8. Βεβαιώσεις από τις αρχαιολογικές υπηρεσίες για τη νέα εγκατάσταση. 

9. Βεβαίωση από το Δασαρχείο. 

10. Εγκεκριμένη μελέτη διάθεσης υγρών αποβλήτων από Υγειονομική Υπηρεσία, 
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όπου απαιτείται. 

11. Μελέτη πυροπροστασίας όπου απαιτείται. 

12. Βεβαίωση αρμόδιου δήμου για ύδρευση μονάδας, όπου απαιτείται. 

13. Λοιπές γνωμοδοτήσεις κατά περίπτωση. 

 

2.4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

Η παρούσα μελέτη πραγματοποιείται στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας 

και αφορά την εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκό 

σύστημα. Παρουσιάζονται στην συνέχεια τα βασικά βήματα και ενέργειες που 

απαιτούνται ώστε να επιτύχουμε ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. 

 

1. Στο σημείο αυτό αναφέρεται ο φορέας υλοποίησης του έργου 

Το βασικό νομοθετικό πλαίσιο μίας τέτοιας μελέτης, συνοδεύεται από τα λοιπά 

δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με: 

 Τoν Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85Α’/4.6.2010) ‘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’. 

 Τον Ν. 1650/86 ‘Περί Προστασίας Περιβάλλοντος’. 

 Τον Ν. 3010/25.4.2002 σχετικά με την εναρμόνιση του Νόμου 1650/1986 με τις 

Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 EE, την Κ.Υ.Α. 69269/5387/24.10.30. 

 Την Κ.Υ.Α. 15393/2332 (ΦΕΚ 1022/Β/5-8-2002): σχετικά με την κατάταξη 

δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το 

άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 

(Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε). 

 Την Κ.Υ.Α. 145799 (ΦΕΚ 1002/Β/18.7.2005). 

 Την Κ.Υ.Α. 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332/Β/20-3-2003): σχετικά με τη διαδικασία 

Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και 

Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.). 

 Την Κ.Υ.Α. Αρ. οικ. 104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ/Β/663) για τη διαδικασία 

προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.), έγκρισης 

περιβαλλοντικών όρων (Ε.Π.Ο), έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενεργείας. 

 Την Κ.Υ.Α. Αρ. οικ. 104248/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ/Β/663) για το 
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Περιεχόμενο, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία των Προμελετών Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.), των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), καθώς 

και συναφών μελετών περιβάλλοντος, έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

(Α.Π.Ε.). 

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 145799/2005 (άρθρο 1, παράγραφος 2β και άρθρο 2, 

πίνακας 2), η οποία τροποποιεί και συμπληρώνει την Κ.Υ.Α. 15393/2332/5.8.2002, το 

έργο ανήκει στην ομάδα έργων ‘Ειδικά Έργα’, του Πίνακα 10 του Παραρτήματος I 

της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α με Α/Α 12: ‘Ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκά 

συστήματα’ και εντάσσεται σε συγκεκριμένη κατηγορία. 

Τα στοιχεία και η δομή της παρούσας μελέτης είναι σύμφωνα με το 

προαναφερθέν νομοθετικό πλαίσιο. 

 

2. Χαρακτηριστικά του έργου. 

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία του έργου, ο φορέας 

υλοποίησης και ο εκπρόσωπος του έργου, ο ανάδοχος μελετητής και οι συνεργάτες 

εκπόνησης της μελέτης. Σκοπός της επένδυσης είναι η παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας και η αποκλειστική πώληση του συνόλου της στο ΔΕΣΜΗΕ. Η αγορά της 

ηλεκτρικής ενέργειας είναι υποχρεωτική από το ΔΕΣΜΗΕ επειδή αυτή παρέχεται από 

ΑΠΕ σύμφωνα με το νόμο 3468/2006. 

Επωνυμία Έργου 

Είδος έργου 

Εμβαδόν οικοπέδου 

Μέγεθος 

Φορέας Υλοποίησης 

Αρμόδιος Επικοινωνίας 
 

3. Ομάδα εκπόνησης της μελέτης 

Στο υποκεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η ομάδα εκπόνησης, το μελετητικό 

πτυχίου τάξης της κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) και ο αρ. Πτυχίου. 

 

Για την ομάδα μελέτης 

Ο μελετητής 
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4. Συνοπτική περιγραφή – στόχος, σημασία, αναγκαιότητα και οικονομικά 

στοιχεία του έργου – συσχέτιση του με άλλα έργα 

 

5. Γεωγραφική θέση διοικητική υπαγωγή 

Αναφέρεται ο χώρος εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού συστήματος 

αναλυτικά. Οικισμός, Δήμος, Περιφέρεια, γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και 

υψόμετρο. 

Επίσης δίνονται τα λεπτομερή στοιχεία για το γήπεδο εγκατάστασης του 

φωτοβολταϊκού συστήματος. 

 

6. Συνοπτική περιγραφή έργου (κύριο έργο και συνοδά έργα όπως οδοποιία, 

έργα διασύνδεσης δικτύου κλπ.) 

Αναφέρεται η συνολική ισχύς, ο αριθμός Φ/Β στοιχείων και ο τύπος τους. 

Η χωροθέτηση του φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού θα γίνεται με νότιο 

προσανατολισμό, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα σκίασης 

ακόμη και κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών. Οι μεταλλικές βάσεις στήριξης 

των πλαισίων είναι από γαλβανισμένο χάλυβα, ώστε να μην απαιτείται συντήρηση. 

Στο σημείο αυτό παρουσιάζεται σχέδιο με την κάτοψη φωτοβολταϊκών 

πλαισίων εντός του γηπέδου εγκατάστασης. 

Κάθε Φ/Β σύστημα θα αποτελείται από μία φωτοβολταϊκή συστοιχία που θα 

συνδέεται στο ηλεκτρικό δίκτυο μέσω ενός αντιστροφέα (inverter). 

Η σύνδεση της Φ/Β συστοιχίας με το ηλεκτρικό δίκτυο Χαμηλής ή Μεσαίας 

Τάσης του Φ/Β Σταθμού θα γίνει μέσω του ηλεκτρονικού αντί στροφέα συνεχούς / 

εναλλασσομένου ρεύματος (DC/ AC inverter). 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του φωτοβολταϊκού σταθμού συνοψίζονται 

παρακάτω. 

 

Φ/Β Πλαίσια 

Κατασκευαστής Τύπος 

Ονομαστική ισχύς 

Τάση ανοιχτού κυκλώματος (V) 

Τάση μέγιστης ισχύος (Vm) 

Ένταση μέγιστης ισχύος (Im) 

Μέγιστη ισχύς συστήματος 
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Διαστάσεις (Μήκος χ Πλάτος) 

 

Αντιστροφέας ισχύος 

Κατασκευαστής Τύπος 

Μέγιστη ισχύς DC 

Εύρος Τάσης DC 

Μέγιστη Τάση DC 

Μέγιστη Ένταση Εισόδου 

Μέγιστος αριθμός strings 

Απόδοση 

Εuropean Weighted Efficiency 

Μηχανολογικές Διαστάσεις 

(Π/Υ/Β) σε mm 

Βάρος περιβάλλοντος 

Εύρος Θερμοκρασίας 

 

Συνολικός αριθμός Φ/Β πλαισίων 

Συνολικός αριθμός αντιστροφέων 

Συνολική ισχύς 

 

Συνδεσμολογία - σύνδεση με δίκτυο της ΔΕΗ 

Το ηλεκτρικό δίκτυο του Φ/Β Σταθμού θα αποτελείται από ακτινική υπόγεια 

συνήθως γραμμή. Η συνολική ισχύς του Φ/Β Σταθμού θα εγχύεται μέσω εναερίου 

Δικτύου στο τοπικό Δίκτυο της ΔΕΗ. 

Ο τρόπος σύνδεσης θα οριστικοποιείται κατά τη φάση υλοποίησης των 

μελετών εφαρμογής, σε συνδυασμό με τους όρους σύνδεσης που θα παράσχει η 

αρμόδια ΔΕΗ περιοχής και ενδέχεται να γίνουν μικρές αλλαγές. Συγκεκριμένα, 

ενδέχεται κατά τη φάση της οριστικής επιλογής εξοπλισμού να διατίθενται στην 

αγορά φωτοβολταϊκά πλαίσια άλλων κατασκευαστών που θα διαθέτουν 

πιστοποιητικά ποιότητας εφάμιλλα των προεπιλεγμένων αλλά θα έχουν καλύτερα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά, καλύτερη απόδοση και χαμηλότερο κόστος. Στην 

περίπτωση αυτή θα επιλεγούν τα νέα φωτοβολταϊκά πλαίσια καθώς και κατάλληλοι 

πιστοποιημένοι και αποδεκτοί από την ΔΕΗ Α.Ε. αντιστροφείς. Σε κάθε περίπτωση η 

βάση στήριξης των φωτοβολταϊκών πλαισίων θα παραμείνει με σταθερή κλίση και 

νότιο προσανατολισμό. 
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Επεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο 

Η προσπάθεια είναι να γίνουν διαμορφώσεις μικρής έκτασης για να μην 

αλλοιωθεί το φυσικό περιβάλλον, παρά μόνο όσο είναι απολύτως αναγκαίο. Θα 

γίνουν διάδρομοι προσπέλασης ανάμεσα στις συστοιχίες για να είναι δυνατή η 

συντήρηση αυτών. Θα φυτευτεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της άγονης και 

ξερής γης, όπου η φύτευση δένδρων δεν επηρεάζει τον ηλιασμό των συστοιχιών. 

Κάτω από τα Φ/Β συστήματα θα στρωθεί χαλικάκι και γαρμπίλι για να μη σηκώνεται 

σκόνη και λερώνει την επιφάνεια των φωτοβολταϊκών πλαισίων. Για την όδευση των 

καλωδίων και των καλωδίων σημάτων ελέγχου θα διανοιχτούν κανάλια πλάτους 0,7m 

και βάθους 1,2m όπως προβλέπεται από τους ηλεκτρολογικούς κανονισμούς και από 

τις οδηγίες της Δ.Ε.Η., κατά μήκος του εσωτερικού δρόμου του φωτοβολταϊκού 

σταθμού. Ο χώρος αυτός θα πρέπει να έχει κατά το δυνατόν τις φυσικές κλίσεις που 

υπάρχουν σήμερα. 

Πριν οποιαδήποτε άλλη εργασία ο χώρος διαμορφώνεται κατάλληλα με την 

αφαίρεση φυτικών εδαφών και εξομαλύνεται με τις κατάλληλες εκσκαφές και 

επιχωματώσεις παίρνοντας τη μορφή μιας κεκλιμένης επίπεδης επιφάνειας. Εντός του 

χώρου εγκατάστασης θα τοποθετηθούν τα φωτοβολταϊκά πλαίσια σε κατάλληλες 

βάσεις στήριξης, οι οποίες θα είναι αγκυρωμένες στο έδαφος με σκυρόδεμα. Θα 

κατασκευαστεί ένας μικρός οικίσκος ελέγχου μέσα στο χώρο του Φ/Β σταθμού όπου 

θα στεγασθούν ο αντιστροφέας και τα υπόλοιπα συστήματα ελέγχου. Μετά την 

ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης του Φ/Β σταθμού και των καναλιών 

διέλευσης των καλωδίων ισχύος και σημάτων, θα γίνουν οι απαιτούμενες 

επιχωματώσεις και στη συνέχεια θα ολοκληρωθεί η γενικότερη διαμόρφωση του 

περιβάλλοντα χώρου. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην επαναφορά του χώρου στην 

φυσική αρχική του κατάσταση και παράλληλα να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλή 

εργασία των συνεργείων και των μηχανημάτων ανέγερσης. 

 

7. Στόχος, σημασία και αναγκαιότητα του έργου 

Σκοπός του έργου είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την ηλιακή 

ενέργεια και η πώληση αυτής αρχικά προς το Δημόσιο. Στόχος του έργου είναι η 

εκμετάλλευση της υπάρχουσας ηλιακής ακτινοβολίας της περιοχής και η μετατροπή 

της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας σε ηλεκτρική. 

Με τον τρόπο αυτό παράγεται ηλεκτρική ενέργεια με τον πλέον φιλικό για το 

περιβάλλον τρόπο. Επιπλέον, μειώνονται οι ανάγκες για μεταφορά ηλεκτρικής 
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ενέργειας από τους σταθμούς παραγωγής προς τα καταναλωτικά κέντρα και 

επιτυγχάνεται μείωση των απωλειών και καλύτερη λειτουργία του ηλεκτρικού 

δικτύου. 

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας προκαλεί έμμεσες επιπτώσεις στο 

περιβάλλον καθώς για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας απαιτείται η κατανάλωση 

ορυκτών πόρων. 

Η επένδυση αυτή, συμβάλει: 

 1. Στην αξιοποίηση του τεράστιου και ανεκμετάλλευτου μέχρι σήμερα ηλιακού 

δυναμικού της χώρας μας. 

 2. Στην ικανοποίηση των υψηλών περιβαλλοντικών στόχων (μείωση αέριων 

εκπομπών CΟ2, ΝΟ2, SΟ2, κλπ) που τίθενται σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του 

Κιότο που υπογράφηκε τον Δεκέμβριο του 1997. 

 3. Στην μείωση των μικτών ρύπων που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα της 

Ελλάδος κατά δύο χιλιάδες οκτακόσια πενήντα τόνους ετησίως. 

 4. Στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της ευρύτερης περιοχής. 

 5. Στη σύσταση μίας υπερσύγχρονης, βιώσιμης και οικολογικής επένδυσης με 

πρωτοποριακή τεχνολογία και με μεγάλη διάρκεια ζωής (έως εικοσιπέντε έτη 

τουλάχιστον). 

 

8. Ιστορική εξέλιξη του έργου 

Στο σημείο αυτό γίνεται ιστορική αναδρομή στις δραστηριότητες 

πραγματοποίησης της επένδυσης. Αναφέρεται ο φορέας της επένδυσης, σκοπός της 

οποίας είναι η άσκηση εμπορικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα 

της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. Στον σκοπό της εταιρείας 

περιλαμβάνεται η άσκηση κάθε δραστηριότητας που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με 

την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την ηλιακή ενέργεια και την πώληση αυτής 

και ενδεικτικά: η εκπόνηση μελετών, ο σχεδιασμός, η λήψη σχετικών αδειών, καθώς 

και η απόκτηση αδειών από τρίτους, η εγκατάσταση, η λειτουργία, η διαχείριση και η 

εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. 

Αναφέρονται επίσης οι λεπτομέρειες αναφορικά με την άδεια παραγωγής από 

τη ΡΑΕ με Αρ. Πρωτοκόλλου. 

 

9. Οικονομικά στοιχεία του έργου 

Παρακάτω παρουσιάζεται ο καταμερισμός κόστους των επιμέρους 
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υποσυστημάτων και εργασιών της συνολικής επένδυσης του φωτοβολταϊκού 

σταθμού. Το κόστος της επένδυσης χωρίς την αξία του γηπέδου και το κόστος 

σύνδεσης με την Δ.Ε.Η. 

Στο σημείο αυτό σύμφωνα με τα στοιχεία του P.V.G.I.S. (Photovoltaic 

Geographical Information System) εκτιμάται η ετήσια ενεργειακή απόδοση της 

φωτοβολταϊκής μονάδας στη συγκεκριμένη περιοχή ανά εγκατεστημένο kWp ισχύος. 

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (KWP) 

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ KWP(KWh /KWp)  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (KWh) 

ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

10. Συσχέτιση του έργου με άλλα έργα ή δραστηριότητες 

Στο σημείο αυτό αναφέρονται οι παρόμοιες δραστηριότητες που 

δημιουργήθηκαν ή πρόκειται να δημιουργηθούν στην ευρύτερη περιοχή μελέτης. 

 

11. Αναλυτική περιγραφή του έργου 

Σκοπός της επένδυσης είναι η εγκατάσταση ενός Φ/Β σταθμού παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας. Παρακάτω παρουσιάζονται με λεπτομερή περιγραφή τα 

σημαντικά στοιχεία της επένδυσης. 

Η εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

Οριστικές μελέτες εφαρμογής πλήρως τεκμηριωμένες με αναλυτικά σχέδια και 

τεχνικές περιγραφές, για τις ακόλουθες κατασκευαστικές υποενότητες: 

 Έργων Πολιτικού Μηχανικού, που περιέχουν χωματουργικές εργασίες, εκσκαφές, 

θεμελιώσεις, επιφανειακή διαχείριση όμβριων υδάτων και αποστραγγιστικά έργα, 

φρεάτια δικτύων, εσωτερικές οδεύσεις σταθμού, περίφραξη, εγκατάσταση οικίσκου 

κ.λπ. 

 Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, που αφορούν κατόψεις, σχέδια 

λεπτομερειών και μονογραμμικά διαγράμματα δικτύων συνεχούς και 

εναλλασσόμενου ρεύματος (DC/AC) για το σύνολο των εγκαταστάσεων του 

σταθμού. Περιλαμβάνει την οριστική διαστασιολόγηση inverters, διατομών 

καλωδιώσεων, συνδέσμων και γενικού ηλεκτρολογικού υλικού. 

 Διασύνδεση του φωτοβολταϊκού σταθμού με το δίκτυο χαμηλής ή μέσης τάσης 

που θα υποδείξει η ΔΕΗ. 

 Εγκατάσταση συστημάτων προστασίας και αυτοπροστασίας των σταθμού, όπως 
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μετεωρολογικός σταθμός, γειώσεις, αντικεραυνική προστασία, αντιηλεκτροπληξιακές 

διατάξεις, πυρασφάλεια, αντικλεπτικά μέτρα κ.λπ. 

 Συστήματα σύγχρονης καταγραφής, μετάδοσης και αποθήκευσης τεχνολογικών 

παραμέτρων λειτουργίας του σταθμού. 

 Η κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού πάρκου είναι απλή και γρήγορη διαδικασία 

διότι όλα τα στοιχεία σχεδόν είναι προκατασκευασμένα (ακόμα και οι βάσεις 

στήριξης των πλαισίων). 

 Δε θα υπάρξουν περισσεύματα χωμάτων από εκσκαφές ή μπάζα που θα πρέπει να 

τύχουν ιδιαίτερης μεταχείρισης. 

 Κατά τη φάση της κατασκευής δεν αναμένονται οποιαδήποτε περιβαλλοντικά 

προβλήματα πλην της δημιουργίας λίγης σκόνης κατά τη διάρκεια των επιφανειακών 

χωματουργικών εργασιών. 

 

Παραγωγική διαδικασία 

 Δεν υπάρχει παραγωγική διαδικασία με την κλασική έννοια. Η μόνη παρουσία 

ανθρώπων είναι κατά τις περιόδους καθαρισμού των πλαισίων από σκόνες, τυχόν 

επισκευές και καθαρισμό του χώρου από χόρτα. 

 Η κατασκευή του Φ/Β σταθμού θα γίνεται όχι απλά από εξειδικευμένα συνεργεία 

αλλά από συνεργεία τα οποία διαθέτουν πιστοποίηση από τα εργοστάσια παραγωγής. 

Σε διαφορετική περίπτωση δε θα ισχύει η εγγύηση απόδοσης του εξοπλισμού των 

εργοστασίων αυτών. 

 

Τρόπος στήριξης πλαισίων-επιφανειακός 

 Για την εγκατάσταση του σταθμού θα γίνει προμήθεια - μεταφορά  των 

απαραίτητων υλικών για να υλοποιηθούν όλα τα έργα υποδομής και πολιτικού 

μηχανικού που απαιτούνται για την πλήρη εγκατάσταση του σταθμού. 

 Αφού οριστεί η συστοιχία, το module του πάρκου, είναι δυνατός ο προσδιορισμός 

της τοπογραφικής διάταξης τους (χωροταξία) μέσα στο πάρκο και ταυτόχρονα η 

εκπόνηση μελέτης εφαρμογής για τις κατασκευές υποδομής και ανάρτησης των 

συλλεκτών. Σημειώνεται ότι ο επιλεχθείς τρόπος είναι η επιφανειακή στήριξη των 

Φ/Β πλαισίων σε προκατασκευασμένες τσιμέντινες βάσεις (σκαρίφημα) 
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Σχήμα 5: Επιφανειακή στήριξη των φωτοβολταικών πλαισίων 

 

12. Ηλεκτρολογικά 

Αναφέρεται η πυκνότητα από τα φωτοβολταϊκά module της αγοράς. Τα 

καλώδια, με τα οποία συνδέονται τα Φ/Β πλαίσια μεταξύ τους, είναι καλώδια ισχύος 

βιομηχανικών χωρών και εξωτερικών εγκαταστάσεων με μόνωση από ERP (Ethylene 

Propylene Rubber) και μανδύα από PCP (Polychloroprene-Νεοπρένιο). 

Η Διασύνδεση INVERTER –ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ αναφέρεται 

στο καλώδιο που επιλέγεται για κάθε ένα από τα κυκλώματα που αναχωρούν από 

τους αντιστροφείς. 

 

13. Έργα υποδομής 

Καθαρισμός του χώρου από χόρτα και η όποια ομαλοποίηση απαιτείται με 

ήπιας μορφής χωματουργικά έργα, στη βάση σχεδίου. 

Μετά την επί του εδάφους χάραξη των θέσεων των βάσεων, τοποθετούνται οι 

βάσεις και πάνω σε αυτές τα πλαίσια ηλεκτροπαραγωγής. 

Μέρος της κατασκευής είναι φυσικά και η σύνδεση με το δίκτυο καθώς και 

ένα μικρό κτίριο ελέγχου, χώρος υγειονομικής διευκόλυνσης, περίφραξη του χώρου 

κ.λπ. 

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής δε θα υπάρξουν μεγάλης κλίμακας 

χωματουργικές ή άλλες εργασίες. 

Θα τοποθετηθούν προκατασκευασμένες βάσεις για τα πλαίσια και θα 

ανοιχθούν αύλακες για τη διέλευση των καλωδίων προς το κεντρικό, μικρό κτίριο των 

ανορθωτών. 
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Ο χώρος του γηπέδου θα διαμορφωθεί σε ένα επίπεδο και θα απαιτείται 

μικρής κλίμακας ‘επιφανειακή’ εκσκαφή με την αφαίρεση της φυτικής ύλης και τη 

δημιουργία κατάλληλων προσβάσεων στα σημεία εγκατάστασης του 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Χωματουργικές εργασίες καθώς και εργασίες 

υποδομής (βάσεις μπετόν, σωληνώσεις για τις καλωδιώσεις, περιφράξεις, φρεάτια, 

κ.α.). 

Ο χώρος της εγκατάστασης θα περιφραχθεί περιμετρικά. Η περίφραξη θα έχει 

στύλους από γαλβανισμένη σωλήνα. Οι στύλοι πακτώνονται στο έδαφος με τσιμέντο 

και τοποθετούνται περιμετρικά του οικοπέδου. Πάνω από το συρματόπλεγμα 

τοποθετούνται δύο σειρές αγκαθωτό πλέγμα. Στη μία πλευρά της περίφραξης θα 

κατασκευαστεί ανοιγόμενη πόρτα (5,00 m) και τέλος η περίφραξη θα βαφεί. 

Κατασκευάζονται αύλακες (παράλληλα με τη διαμόρφωση του γηπέδου) για 

την τοποθέτηση των καλωδίων σύνδεσης των inverters με τον γενικό πίνακα και του 

καλωδίου της κεντρικής παροχής με τον μετρητή της Δ.Ε.Η. 

Η εγκατάσταση Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ) αποτελεί 

αναπόσπαστο στοιχειό του Φ/Β σταθμού και ο σχεδιασμός του γίνεται με βάση των 

προτύπων ΕΛΟΤ και θα υλοποιηθεί με υλικά που ικανοποιούν τα πρότυπα ΕΝ 

50164-1 και ΕΝ 50164-2. 

Όπως και με τη γείωση η επιλογή της κατάλληλης αντικεραυνικής προστασίας 

επηρεάζεται άμεσα από το έδαφος (ποιότητα γείωσης). 

Κατασκευάζεται επίσης οικίσκος τύπου ISOBOX διαστάσεων 3,00Χ3,00 m 

αποτελούμενος από σκελετό κοιλοδοκών και περιμετρικά πάνελ. Κλείσιμο αρμών με 

ειδικά τεμάχια βαμμένα σε ηλεκτροστατική βαφή. 

Το ηλεκτρικό δίκτυο του Φ/Β Σταθμού θα αποτελείται από υπόγειες γραμμές 

οι οποίες θα αναχωρούν από τους υποσταθμούς και θα καταλήγουν στον κεντρικό 

Υποσταθμό, ο οποίος θα βρίσκεται στον Οικίσκο Ελέγχου τύπου ISOBOX του Φ/Β 

Σταθμού και από εκεί με εναέριο ∆ίκτυο, έως το τοπικό δίκτυο της ΔΕΗ. 

Ο στυλίσκος όπου θα βρίσκεται ο μετρητής της ΔΕΗ θα τοποθετηθεί σε 

σημείο του γηπέδου ευρισκόμενο στο όριό του με αγροτική οδό που παρέχει 

πρόσβαση στο αγροτεμάχιο, ώστε να είναι επισκέψιμος από τον αρμόδιο υπάλληλο 

της ΔΕΗ χωρίς να απαιτείται η είσοδός του στο εσωτερικό της μονάδας. 

Η χάραξη της όδευσης της γραμμής θα γίνει σε συνεννόηση µε τη ∆ΕΗ, η 

οποία και θα την εγκρίνει. Ο φάκελος της μελέτης θα περιλαμβάνει οριζοντιογραφίες, 

μηκοτοµές και φύλλα πασσάλωσης, σύμφωνα µε τα απαιτούμενα από τις οδηγίες της 
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∆ΕΗ. 

Επίσης στο σταθμό θα εγκατασταθεί τηλεμετρητικό σύστημα με το οποίο θα 

συγκεντρώνονται διαρκώς δεδομένα λειτουργίας των αντιστροφέων. 

Στην έξοδο του Φ/Β Σταθµού θα εγκατασταθούν μετρητικές διατάξεις, µε τον 

απαιτούμενο εξοπλισµό τηλεμετάδοσης, για τη μέτρηση της εισερχόμενης και 

εξερχόμενης στο δίκτυο ενέργειας και ισχύος. 

Η κατασκευή θα περιλαμβάνει επαρκή αριθμό από κάμερες (σε επίκαιρα 

σημεία) καθώς και αυτόματο σύστημα συναγερμού. 

 

14. Περιγραφή εναλλακτικών λύσεων και προτεινόμενη λύση 

Η επιλογή της θέσης γίνεται μετά από σχολαστική εξέταση της περιοχής ώστε 

να ικανοποιεί αρχικά τα δεδομένα για υψηλό ηλιακό δυναμικό και εν συνεχεία τους 

περιορισμούς που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία για την προστασία του 

περιβάλλοντος, τους υπάρχοντες οικισμούς και τις εν γένει δραστηριότητες της 

ευρύτερης περιοχής. Η επιλογή της θέσης γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια 

έχοντας υπόψη το υψηλό ηλιακό δυναμικό της εξεταζόμενης περιοχής. 

Οι άλλες παράμετροι που εξετάστηκαν είναι: 

 Τα γειτονικά δίκτυα της ΔΕΗ ανάλογης ισχύος. 

 Ύπαρξη δρόμων πρόσβασης. 

 Αποστάσεις από τους κοντινότερους οικισμούς. 

 Οικιστικό δίκτυο. 

 Παραδοσιακοί οικισμοί. 

 Περιοχές ιστορικών τμημάτων πόλεων. 

 Χρήσεις γης. 

 Οικοσυστήματα – χλωρίδα – πανίδα. 

 Οριοθετημένοι αρχαιολογικοί χώροι και ζώνες. 

 Αποστάσεις από υφιστάμενα και προγραμματιζόμενα έργα και δραστηριότητες. 

 Περιοχές περιβαλλοντικής προστασίας και ειδικά προγράμματα περιβαλλοντικής 

προστασίας (NATURA, RAMSAR, οικολογικοί πόροι διευρωπαϊκής σημασίας, κλπ.). 

Οι συστοιχίες τοποθετούνται παράλληλα με τον άξονα Α-Δ και κοιτάζουν 

προς τον Νότο, σε κατάλληλες αποστάσεις μεταξύ τους, όσο είναι απαραίτητο ώστε 

να μη σκιάζεται καμία. Η απόσταση των φωτοβολταϊκών συστοιχιών από τα όρια του 

γηπέδου είναι τουλάχιστον 5.00m. 
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15. Εναλλακτικές Λύσεις 

Α. Μηδενική λύση 

Το σημείο αυτό αφορά τη μηδενική λύση, δηλαδή τη μη χωροθέτηση του 

έργου στην περιοχή, η οποία πρέπει να αποκλειστεί, αν το συγκεκριμένο έργο δεν 

προκαλεί σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή σύμφωνα με τα 

συμπεράσματα της μελέτης. 

Β. Άλλες Θέσεις: 

Τα δεδομένα που ελήφθησαν υπόψη δίνουν την ιδιότητα στην εν λόγω θέση 

να είναι αυτή που ικανοποιεί κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο τις προϋποθέσεις αλλά 

και περιορισμούς που απαιτούνται για τέτοια έργα. 

Συγκεκριμένα: 

 Στην προτεινόμενη θέση, δε θα απαιτηθεί διάνοιξη δρόμου πρόσβασης. 

 Δεν επηρεάζει τις υπάρχουσες χρήσεις γης και δε θα απαιτηθούν μελλοντικά 

μεταβολές των χρήσεων γης. 

 Είναι εκτός προστατευόμενων περιοχών, δεν υπάρχουν στην περιοχή του έργου 

σημαντικοί βιότοποι, ώστε να χρειαστούν πρόσθετα μέτρα προστασίας και η θέση του 

έργου δεν αποτελεί καταφύγιο ορνιθοπανίδας ή μέρος διέλευσης αυτής. 

 Είναι εκτός οριοθετημένων αρχαιολογικών χώρων και ζωνών, ενώ τηρεί τους 

περιορισμούς των αποστάσεων από παραδοσιακούς οικισμούς. 

Με βάση τα παραπάνω, η συγκεκριμένη θέση, σε σχέση με άλλες, ικανοποιεί 

τα δεδομένα για υψηλό ηλιακό δυναμικό, ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις στο 

περιβάλλον και είναι η πλέον αποδοτική λύση. 

Οι εναλλακτικές λύσεις που πιθανό να υιοθετήσουν οι επενδυτές έχουν να 

κάνουν μόνο με τον τύπο του εξοπλισμού και την ηλεκτρολογική συνδεσμολογία. Για 

παράδειγμα είναι δυνατό να προτιμηθούν φωτοβολταϊκά πλαίσια από άλλο 

κατασκευαστή. Όμως, σε κάθε περίπτωση θα προτιμηθούν φωτοβολταϊκά πλαίσια 

από πολυκρυσταλλικό ή μονοκρυσταλλικό πυρίτιο και έτσι η συνολική επιφάνεια της 

φωτοβολταϊκής εγκατάστασης μπορεί να είναι υψηλότερη κατά 15% ή χαμηλότερη 

κατά 15%. Σε κάθε περίπτωση η επιφάνεια του οικοπέδου θα πρέπει να επαρκεί για 

την εγκατάσταση. 

Όσον αφορά τη βάση στήριξης των φωτοβολταϊκών πλαισίων είναι δυνατό, 

μετά από αναλυτική τεχνοοικονομική μελέτη και αφού υπάρξουν συμφέρουσες 

προσφορές από κατασκευαστές, να προτιμηθεί σύστημα στήριξης στο οποίο η γωνία 
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κλίσης να μεταβάλλεται χειροκίνητα ή να ρυθμίζεται αυτόματα κατά τη διάρκεια του 

έτους. 

Σε περίπτωση που προτιμηθεί διαφορετικός τύπος αντιστροφέα τότε πιθανό να 

πρέπει να αλλάξει η ηλεκτρική συνδεσμολογία της φωτοβολταϊκής συστοιχίας. 

Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, οι αλλαγές δεν θα είναι ορατές εξωτερικά και σε 

καμία περίπτωση δεν επηρεάζουν το περιβάλλον και τη χωροθέτηση του έργου. 

 

16. Κατάσταση περιβάλλοντος 

Η περιοχή μελέτης πρέπει να αναφέρεται στον χώρο εγκατάστασης του 

φωτοβολταϊκού συστήματος και στην άσκηση δραστηριότητας στην γύρω περιοχή. 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην 

περιοχή μελέτης σύμφωνα με τα δεδομένα του πλησιέστερου Μετεωρολογικού 

Σταθμού και γίνεται αναφορά στο έδαφος της περιοχής μελέτης, τη μορφολογία και 

το τοπίο της περιοχής. 

Η σεισμικότητα είναι μέγεθος ανάλογο των σεισμών που γίνονται σε μία 

περιοχή και της συχνότητας των σεισμών που γίνονται σε αυτήν. Η ένταση του 

σεισμού είναι ένα μέτρο των αποτελεσμάτων του σεισμού στους ανθρώπους και τις 

κατασκευές τους. Το μέγεθος του σεισμού είναι ένα μέτρο της ενέργειας που εκλύεται 

κατά τον σεισμό. 

Η περιοχή μελέτης χαρακτηρίζεται από διαφορετικές δραστηριότητες, οι οποίες και 

αναλύονται ως εξής 

α. Αναφέρεται αν υπάρχουν ειδικές φυσικές περιοχές. 

β. Διαπιστώνεται αν η περιοχή εγκατάστασης δε βρίσκεται μέσα ή πλησίον σε 

θεσμοθετημένες φυσικές περιοχές και βιότοπους ή άλλες κοντινές φυσικές περιοχές 

που έχουν ενταχθεί ή έχει προταθεί να ενταχθούν σε κάποιο Δίκτυο Προστασίας, ή 

προστατεύονται από κάποιο Νόμο. 

Έχουν διατυπωθεί διάφοροι τρόποι προσδιορισμού των οικοσυστημάτων. 

Κλασικός τρόπος αποτελεί το είδος και τα επίπεδα των εισροών ενέργειας, τα οποία 

διακρίνονται σε ‘φυσικά’ όταν η ενέργεια εξασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ήλιο. 

Στα οικοσυστήματα αυτά ανήκουν οι ωκεανοί και τα δάση σε απρόσιτες ορεινές 

περιοχές. Διακρίνονται ακόμα σε ‘τεχνητά’ όταν η εισροή ενέργειας εξασφαλίζεται 

αποκλειστικά από ανθρώπινες παρεμβάσεις. Στα οικοσυστήματα αυτά ανήκουν οι 

αστικές και περιαστικές περιοχές και γενικά οι τεχνητά διαμορφωμένοι χώροι. 

Υπάρχουν όμως και ενδιάμεσες διακρίσεις όπως στις περιπτώσεις όπου η εισροή 
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ενέργειας εξασφαλίζεται κυρίως από την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία, 

δέχονται όμως και εισροές ενέργειας από άλλα οικοσυστήματα, όπως σε ορισμένα 

τροπικά δάση και σε υγρότοπους που δημιουργούν οι εκβολές ποταμών κ.ά. ή όταν η 

εισροή ενέργειας εξασφαλίζεται από την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία σε 

συνδυασμό με ανθρώπινες παρεμβάσεις. Στα οικοσυστήματα αυτά ανήκουν κυρίως οι 

καλλιέργειες, οι φυτείες κ.λπ. (Odum 1993 σελ. 1-24). Ένας, πιο σύνθετος, τρόπος 

διάκρισης των οικοσυστημάτων βασίζεται στις εισροές και εκροές ενέργειας, τη 

χρήση και το σκοπό της διαχείρισής τους, τις αξίες και λειτουργίες τους. Με τα 

κριτήρια αυτά τα οικοσυστήματα διακρίνονται σε ‘έντασης παρεμβάσεων’, όπως οι 

αστικές περιοχές, οι περιαστικοί χώροι, οι εντατικά καλλιεργούμενες εκτάσεις, οι 

φυτείες δασικών ειδών, οι υδατοκαλλιέργειες κ.λπ., σε ‘ημιεντατικής διαχείρισης’ 

όπως τα διαχειριζόμενα δάση και δασικές εκτάσεις, βοσκότοποι, λιβάδια, λίμνες, 

ποταμοί και ρέματα, υγρότοποι, εκβολές ποταμών, θάλασσα, χώροι εξόρυξης κ.λπ. 

και σε ‘φυσικά’ στα οποία θεωρείται ότι ανήκουν όλες οι εκτάσεις που εμπίπτουν σε 

καθεστώς προστασίας του περιβάλλοντος (Jr, Christensen, N. L. Franklin, J. F. 1997 

in Ecosystem Function and Human Activities: Reconciling Economics and Economy). 

Οι διακρίσεις που προαναφέρθηκαν επιτρέπουν γενικά τη διάκριση των 

‘φυσικών’ από τα ‘τεχνητά’ οικοσυστήματα, χωρίς όμως ιδιαίτερη ακρίβεια γιατί δεν 

υπάρχει κανένα σημείο του πλανήτη μας, το οποίο δεν επηρεάζεται ενεργειακά από 

τις ανθρώπινες δραστηριότητες (Odum, E. P 1993, σελ. 1-24, Harris κ.ά. 1996, σελ. 

5). 

Επίσης πρέπει να αναφέρεται αν η χλωρίδα και η πανίδα της περιοχής 

εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

Στη συνέχεια αποτυπώνεται η περιγραφή των υφιστάμενων χρήσεων γης της 

ευρύτερης του γηπέδου περιοχής. Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία οι χρήσεις 

γης πρέπει να φαίνονται σε ακτίνα 1km από τα όρια του γηπέδου επέμβασης και να 

περιλαμβάνουν ενδεικτικά δασικές εκτάσεις, γεωργικές αρδευόμενες εκτάσεις, 

οικισμούς, δρόμους, βιομηχανικές περιοχές, αρχαιολογικούς χώρους, τουριστικές 

εγκαταστάσεις και προστατευόμενες φυσικές περιοχές. Επίσης, στον χάρτη χρήσεων 

γης που παρουσιάζεται στο κεφάλαιο των χάρτεων-σχεδίων απαιτείται η απεικόνιση 

των δρόμων προσπέλασης προς τον χώρο επέμβασης με το χαρακτηρισμό της 

κατηγορίας που ανήκουν ή τυχόν προτεινόμενοι. Σε περίπτωση εγκαταστάσεων σε 

παραθαλάσσια γήπεδα να σημειώνονται σε χάρτη οι γραμμές αιγιαλού και παραλίας. 

Τέλος, πρέπει να γίνεται αναφορά στις θεσμικές ή λοιπές ρυθμίσεις που διέπουν όλη 
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ή μέρος της περιοχής (ΖΟΕ, ΒΙΠΕ, ΓΠΣ, κλπ.). 

Απαιτείται αναφορά στο περιμετρικά δομημένο περιβάλλον, να 

διαπιστώνονται οι χώροι που παρουσιάζουν ιδιαίτερο αρχαιολογικό και πολιτιστικό 

ενδιαφέρον, να δίνονται στοιχεία σύμφωνα με την απογράφη του 2011 (Ε.Σ.Υ) και τη 

πληθυσμιακή εξέλιξη, να αναφέρεται στο αν υπάρχουν πιέσεις στο περιβάλλον της 

περιοχής μελέτης από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, εκτός της ρύπανσης των 

επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από την εκτεταμένη χρήση λιπασμάτων και 

φυτοφαρμάκων, (οφείλεται κυρίως στην έκλυση αζώτου, φωσφόρου, οργανικού 

υλικού και φυτοφαρμάκων από τις καλλιέργειες της περιοχής όπου μέσω των 

βροχοπτώσεων ή των στραγγιστικών συστημάτων ρυπαίνουν τα υπόγεια νερά αλλά 

και τους όγκους των επιφανειακών απορροών), αναφορά της ποιότητας του 

ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος και του θορύβου στην περιοχή μελέτης. 

Στην άμεση περιοχή του έργου είναι δυνατό να υπάρχουν διαμορφωμένοι 

όγκοι επιφανειακών απορροών ή να υπάρχει και υπόγειος υδροφορέας σε βάθος 

τέτοιο που να επηρεάζει ή να επηρεάζεται από το έργο. 

Όσον αφορά την τάση εξέλιξης του περιβάλλοντος διαπιστώνεται αν 

συντρέχουν λόγοι για προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα που αφορούν την 

προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, δεδομένου ότι η 

τοποθέτηση του φωτοβολταϊκού συστήματος γίνεται επί του εδάφους σε γήπεδο με 

συγκεκριμένη βλάστηση, σε συγκεκριμένο υψόμετρο, το οποίο έχει πρόσβαση από 

οδό, το οποίο κατατάσσεται σύμφωνα με τη νομοθεσία (αρ. Δ6/Φ1/ΟΙΚ.19500, ΦΕΚ 

1671/Β'/II. 11.2004) ως έργο χαμηλής όχλησης. 

 

17. Εκτίμηση και αξιολόγηση των περιαλλοντικών επιπτώσεων (κυρίως έργου 

και συνοδών αυτού με εκτίμηση των αθροιστικών και συνεργιστικών 

επιτπώσεων) 

Για την εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων, πρέπει να ληφθεί υπόψη 

ότι όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες καθώς και τα φυσικά αίτια προκαλούν 

μεταβολές στο περιβάλλον, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν διαταραχές. 

Οι επιπτώσεις από τα έργα στο περιβάλλον, προέρχονται κυρίως άμεσα από 

την παραγωγή αποβλήτων (αερίων, υγρών και στερεών). Ένα έργο ή μια 

δραστηριότητα προκαλεί επίσης έμμεσες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ένα τέτοιο 

παράδειγμα έμμεσων περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι η κατανάλωση ενέργειας, 

καθώς για την παραγωγή της απαιτείται η κατανάλωση μη ανανεώσιμων πηγών όπως 



 

42 

π.χ. ορυκτών πόρων. 

Όπως αναλύεται και στη συνέχεια, διαπιστώνεται αν υπάρχουν σημαντικές 

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις, από την εγκατάσταση του έργου (κυρίως έργο και 

συνοδών έργων), συνεπώς προσδιορίζεται αν θα χρειαστεί κάποια ιδιαίτερη μέριμνα 

για την αντιμετώπισή τους. 

Προσδιορίζεται αν το προτεινόμενο έργο προκαλεί μεταβολή στη διεύθυνση 

του ανέμου, ανοδικά ή καθοδικά ρεύματα, τη μεταβολή της θερμοκρασίας της 

περιοχής και πολύ περισσότερο μεταβολές στο κλίμα της περιοχής καθώς εξαρτάται 

κυρίως από μερικές παραμέτρους του, όπως π.χ. την ηλιοφάνεια, τη νέφωση, κ.λπ. 

Ετσι κρίνεται αν θα επηρεάσει τα κλιματολογικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά 

της περιοχής. 

Η κλίμακα του έργου σε ότι αφορά στην επέμβαση στην τοπική μορφολογία, 

και ίσως απαιτεί ειδικές ενέργειες αποκατάστασης, πέραν των συνηθισμένων σε 

τεχνικά έργα (ελαχιστοποίηση εκσκαφών, αποκατάσταση ορυγμάτων και 

επιχωμάτων, έργα απορροής ομβρίων υδάτων, τοποθέτηση της διάταξης στήριξης 

χρησιμοποιώντας ένα πλαίσιο αλουμινίου για την έδραση - αγκύρωση των 

φωτοβολταϊκών πλαισίων, ενσωμάτωση ενός PVC άκρου στο πλαίσιο για να μειωθεί 

η τόση που δημιουργείται μεταξύ του γυαλιού και του αλουμινίου, τοποθέτηση 

ηλεκτρικού αντιστροφέα για τη σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο). Όλα τα έργα 

πρέπει να κατασκευάζονται σε σταθερά πρανή, εντός του χώρου του γηπέδου. 

Το πλάτος των παρακείμενων οδών πρέπει να είναι ικανοποιητικό για τη 

μεταφορά του εξοπλισμού και ίσως απαιτείται κάποιο πρόσθετο έργο. Επίσης, 

κρίνεται αν από το έργο προκαλούνται ασταθείς καταστάσεις του εδάφους, αλλαγές 

στη γεωλογική κατάσταση του χώρου ή στη τοπογραφία της περιοχής ή θα απαιτηθεί 

μόνο αγκύρωση των Φ/Β πλαισίων του σταθμού στο έδαφος. 

Οι χωματουργικές εργασίες που γίνονται συνήθως είναι επιφανειακές 

εκσκαφές, οι οποίες θα περιοριστούν στις απολύτως απαραίτητες. Αφορούν την 

τοποθέτηση των πλαισίων και των καλωδίων μέσης τάσης και σημάτων και μετά το 

πέρας των εργασιών γίνεται επιχωμάτωση, ώστε να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση 

του περιβάλλοντος χώρου. Δεν πρέπει να υπάρξουν μετατοπίσεις ή υπερκαλύψεις του 

επιφανειακού στρώματος του εδάφους και ο χώρος να είναι πλήρως ενταγμένος στο 

φυσικό περιβάλλον. Όσον αφορά τον οικίσκο ελέγχου ο οποίος θα είναι μέσα στο 

χώρο του Φ/Β σταθμού για να στεγασθούν οι πίνακες και τα συστήματα ελέγχου του 

δικτύου διασύνδεσης, αυτός πρέπει να είναι εναρμονισμένος με τη φυσιογνωμία της 
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περιοχής. 

Συμπερασματικά, οι παρεμβάσεις που απαιτείται να γίνουν κατά την 

κατασκευή πρέπει να τείνουν να είναι ελάχιστες και δε θα χρειαστούν σημαντικές 

εργασίες για την ανάπλαση των χώρων που θα επηρεαστούν και για την 

αποκατάσταση της μορφολογίας και των τοπιολογικών χαρακτηριστικών της 

περιοχής. Σε κάθε περίπτωση, τα υλικά που θα προκύψουν από τις χωματουργικές 

εργασίες θα χρησιμοποιηθούν για την επικάλυψη των χώρων που θα επηρεαστούν και 

την επαναφορά των ανάγλυφων χαρακτηριστικών της επιφάνειας του εδάφους στην 

αρχική τους κατάσταση. 

Όλα τα έργα κατασκευάζονται επί του επιφανειακού εδάφους και είναι 

πλήρως σταθεροποιημένα. Η γεωλογική δομή της περιοχής αλλά και τα εδαφολογικά 

χαρακτηριστικά του γηπέδου διαπιστώνεται κατα πόσο διευκολύνουν την εκτέλεση 

των έργων και την αποκατάσταση των εδαφικών και γεωλογικών χαρακτηριστικών 

του γηπέδου. 

Η αγκύρωση των Φ/Β στοιχείων γίνεται συνήθως επί πλαισίων στην επιφάνεια 

του εδάφους, ενώ το μικρό βάθος εκσκαφής (καναλιών διέλευσης καλωδίων ισχύος 

και σημάτων) και η επιχωμάτωση που ακολουθεί δεν προκαλούν ασταθείς 

κατασταθείς στο έδαφος ή αλλαγές στην γεωλογική διάταξη των πετρωμάτων της 

περιοχής. Επομένως, δεν υπάρχει κανενός είδους επέμβαση σε ότι αφορά την τοπική 

γεωλογία, εδαφολογία και τεκτονική της περιοχής και δεν απαιτούνται ειδικές 

ενέργειες αποκατάστασης, πέρα της επιχωμάτωσης. 

Η αποψίλωση εντός του χώρου του γηπέδου πρέπει να περιοριστεί στο 

ελάχιστο, ώστε να μην προκληθεί καμιά αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή στον 

αριθμό οποιονδήποτε φυτικών και ζωικών ειδών. 

Διαπιστώνεται αν υπάρχουν μοναδικά σπάνια ή υπό εξαφάνιση φυτικά και 

ζωικά είδη καθώς επίσης, αν παράγονται ή χρησιμοποιούνται επικίνδυνες, εύφλεκτες 

ή δηλητηριώδεις ουσίες. Επομένως στην περίπτωση ατυχήματος ή ανωμάλων 

συνθηκών δε θα αναμένεται να δημιουργηθεί πρόβλημα στο φυσικό περιβάλλον της 

περιοχής (π.χ. πυρκαγιά). 

Τέλος, δεν παράγονται κανενός είδους απόβλητα (αέρια, υγρά, στερεά) κατά 

τη λειτουργία του έργου που δύναται να επηρεάσουν το φυσικό περιβάλλον. 

Διαπιστώνεται αν αναμένονται επιπτώσεις στη χλωρίδα της περιοχής 

δεδομένου ότι το έργο θα εγκατασταθεί εντός της έκτασης του φορέα υλοποίησης του 

έργου. 
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Όσον αφορά τον κίνδυνο πυρκαγιάς από την κατασκευή και λειτουργία, για τη 

μεν κατασκευή τα μηχανήματα υποχρεούνται να πληρούν τις προδιαγραφές 

πυροπροστασίας (πυροσβεστήρες κ.λπ), ενώ για την λειτουργία, θα κατατεθεί μελέτη 

παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας στην αρμόδια πυροσβεστική Υπηρεσία. 

Σε κάθε περίπτωση προβλέπεται η εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης 

και πυρόσβεσης καθώς και δεξαμενή αποθήκευσης του νερού πυρόσβεσης. 

 

Πανίδα 

Κατασκευή 

Κατά τη διάρκεια των κατασκευών αναμένονται πολύ μικρής έκτασης και 

έντασης οχλήσεις στην πανίδα από την εκτέλεση των κατασκευαστικών εργασιών. 

Μετά το πέρας των εργασιών και εφόσον αποκατασταθούν οι χώροι επέμβασης 

αναμένεται άμεσος επαναποικισμός της περιοχής από τα περισσότερα είδη πανίδας  

που προσωρινώς απομακρύνθηκαν. 

 

Λειτουργία 

Διαπιστώνεται αν αναμένονται επιπτώσεις από τη λειτουργία του έργου στην 

πανίδα της περιοχής. Επίσης αν επηρεάζονται οι δυνατότητες μετακίνησής των ζώων 

εκατέρωθεν. 

 

Υγρά απόβλητα – στερεά απορρίμματα 

Δεν αναμένεται η δημιουργία υγρών αποβλήτων κατά την κατασκευή ή 

σχετιζόμενα με την παραγωγική διαδικασία κατά την λειτουργία του έργου. Η χρήση 

λιπαντικών, ορυκτελαίν και υδραυλικών λαδιών πραγματοποιείται εντός κλειστού 

κυκλώματος, οπότε δεν υφίσταται θέμα διάθεσής τους στο περιβάλλον κατά την 

χρήση. Μετά τη χρήση, δε θα απορρίπτονται στα κανάλια της περιοχής ή στο έδαφος, 

αλλά θα γίνεται διαχείρισή τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 

98012/2001/96 (ΦΕΚ 40 Β) και το Π.Δ. 82/2004. 

Με βάση τις υφιστάμενες χρήσεις γης, επιλέγεται η περιοχή που θεωρείται 

κατάλληλη για τη χωροθέτηση του φωτοβολταϊκού πάρκου χωρίς να προκαλείται 

οποιαδήποτε αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος.Προβλεπόμενες περιοχές για 

τέτοιες περιπτώσεις είναι κυρίως αυτές με χορτολίβαδα, θάμνους και η άγονη γη. 

Η περιοχή του γηπέδου εγκατάστασης του Φ/Β σταθμού πρέπει να βρίσκεται 

σε απόσταση από τους γειτονικούς οικισμούς και διαπιστώνεται αν υπάρχουν 

παραδοσιακοί οικισμοί ή τμήματα ιστορικών πόλεων στην ευρύτερη περιοχή. Λόγω 
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της φύσης του έργου δε θα δημιουργηθεί η ανάγκη κατασκευής νέων κτιρίων, οπότε 

δε θα επηρεαστεί καθόλου το δομημένο περιβάλλον της περιοχής. Επίσης, το έργο 

δεν έχει καμία επίπτωση στη σύνθεση και εγκατάσταση του πληθυσμού της περιοχής. 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία (αρ. Δ6/Φ1/οικ. 19500, ΦΕΚ1671/Β /II. 11,2004), περί 

αντιστοίχησης των βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε επίπεδο όχλησης σε σχέση με 

τους πολεοδομικούς περιορισμούς, το έργο πρέπει να θεωρείται χαμηλής όχλησης. 

Στην περιοχή του έργου διαπιστώνεται αν υπάρχουν μνημεία πολιτιστικής 

κληρονομιάς ή αν η περιοχή ανήκει σε κάποια αρχαιολογική ζώνη, οπότε πρέπει να 

μην προκύπτει κάποια αλλαγή ή καταστροφή αρχαιολογικής περιοχής. 

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου, θα υπάρξει μια μικρή αύξηση της 

κίνησης των τροχοφόρων οχημάτων στην περιοχή προκειμένου να πραγματοποιείται 

η μεταφορά του προσωπικού καθώς και η μεταφορά του εξοπλισμού που απαιτείται 

για την ολοκλήρωση του έργου. Η αύξηση αυτή δεν είναι συνήθως σημαντική και 

ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οπότε η αύξηση της κυκλοφορίας 

στην περιοχή μελέτης του έργου θα είναι αμελητέα. Τυχόν πλεονάζοντα υλικά των 

εκσκαφών θα διατεθούν σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης απορριμμάτων. Οι ποσότητες 

αυτές αν είναι ιδιαίτερα μικρές, δεν επιφέρουν καμία αλλαγή στα υπάρχοντα 

συστήματα κοινής ωφελείας του Δήμου. 

Η λειτουργία του Φ/Β σταθμού, μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και 

συμβάλλει στη βελτίωση του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος. Επομένως 

αναμένονται θετικές επιδράσεις από την κατασκευή και λειτουργία του έργου. 

Επίσης, το έργο δύναται να συνεισφέρει στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της 

ευρύτερης περιοχής. 

Οι επιπτώσεις στην κοινωνική και αναπτυξιακή φυσιογνωμία της περιοχής 

είναι θετικές. Η κατασκευή έργων ΑΠΕ σε μία περιοχή συνοδεύεται από την 

παράλληλη υλοποίηση σειράς επί πλέον αντισταθμιστικών οφελών, πέραν των 

άμεσων και μετρήσιμων οικονομικών εισροών και των δημιουργούμενων θέσεων 

απασχόλησης. Κατά τη φάση κατασκευής του έργου και λόγω της φύσης του, δε θα 

υπάρξουν εκπομπές στην ατμόσφαιρα ούτε υποβάθμιση της ποιότητάς της. Θα 

υπάρξουν κάποιες εκπομπές αέριων ρύπων από τα οχήματα μεταφοράς του 

εξοπλισμού και τις εργασίες εκσκαφής (δημιουργία σκόνης). Λόγω του αριθμού των 

οχημάτων, αλλά και της  χρονικής διάρκειας των κατασκευαστικών εργασιών, οι 

αέριες εκπομπές συνήθως είναι περιορισμένες και πρακτικά αμελητέες. 

Η φύση των εργασιών που θα λάβουν χώρα κατά τη φάση κατασκευής, όσο 
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και η φύση της λειτουργίας του έργου είναι τέτοια ώστε δεν προκαλείται καμία 

εκπομπή ρύπων, οσμών κ.λ.π. στο περιβάλλον, καθώς και καμιά αλλαγή των 

κινήσεων του αέρα, της υγρασίας ή της θερμοκρασίας ή οποιαδήποτε αλλαγής στο 

κλίμα είτε τοπικά είτε σε μεγαλύτερη έκταση. 

 

18. Κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, οι κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αφορούν και στις δύο φάσεις κατασκευής και 

λειτουργίας του έργου και ειδικότερα στις ακόλουθες παραμέτρους του 

ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και στα μη βιοτικά 

χαρακτηριστικά κά. 

 

α) Φάση κατασκευής 

Κατά τη μεταφορά των υλικών του συστήματος για την τοποθέτηση του 

εξοπλισμού λειτουργίας του έργου αναμένονται αέριες εκπομπές καυσαερίων από τα 

φορτηγά οχήματα και σκόνης από τις εργασίες τοποθέτησης. Παρά τη μείωση των 

εκπομπών καυσαερίων προτείνεται η χρήση άριστου συντηρημένου μηχανολογικού 

εξοπλισμού, ο οποίος πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες άδειες. Για την ολοκλήρωση 

του έργου θα πραγματοποιηθούν εργασίες εντός του γηπέδου, όπως η μεταφορά και 

τοποθέτηση των βάσεων στήριξης των φωτοβολταϊκών πλαισίων, διάφορες 

ηλεκτρολογικές εργασίες, περίφραξη γηπέδου. Για τη μείωση των εκπομπών 

θορύβου, προτείνεται η χρήση καλά συντηρούμενου εξοπλισμού και η τήρηση του 

ωραρίου κοινής υσυχίας, ώστε οι οχλήσεις κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου 

να είναι περιορισμένες. Επίσης, προτείνεται η όσο το δυνατόν μικρότερη διάρκεια 

των εργασιών και η αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος. Θα υπάρξει μία μικρή 

αύξηση της κίνησης των τροχοφόρων οχημάτων στην περιοχή προκειμένου να 

πραγματοποιείται η μεταφορά του προσωπικού καθώς και η μεταφορά των υλικών 

και του εξοπλισμού που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου. 

Τα οχήματα μεταφοράς και οι οδηγοί πρέπει να διαθέτουν τις κατάλληλες 

άδειες (ΚΤΕΟ, δίπλωμα οδήγησης) και να τηρούν πιστά τον κώδικα οδικής 

κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.). Οι μετακινήσεις μπορεί να είναι προγραμματισμένες για την 

αποφυγή δημιουργίας κυκλοφοριακού φόρτου στην περιοχή. 

Τυχόν στερεά απόβλητα που δύναται να δημιουργηθούν στη φάση 

κατασκευής (απόβλητα εκσκαφών, απόβλητα οικιακού τύπου από το απασχολούμενο 
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προσωπικό), πρέπει να διατεθούν σε εγκεκριμένο για το σκοπό αυτό χώρο διάθεσης. 

Πρέπει να εξασφαλιστεί η υγιεινή και η ασφάλεια των εργαζομένων κατά τη διάρκεια 

των εργασιών, να εφαρμοστούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και να 

χορηγηθούν όλα τα απαραίτητα βοηθήματα για την ασφαλή και αποτελεσματική 

διεκπεραίωση των εργασιών (μάσκες, ωτασπίδες, προστατευτικά). Οι εργασίες 

αποψίλωσης εντός του χώρου του γηπέδου για την τοποθέτηση των Φ/Β πλαισίων 

πρέπει να περιοριστούν στο ελάχιστο με στόχο να μειωθεί στο ελάχιστο η αλλοίωση 

του φυσικού περιβάλλοντος. 

 

β) Φάση λειτουργίας 

Δεν αναμένεται καμία επίπτωση στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον στη φάση 

λειτουργίας του έργου. Δεν αναμένεται η αύξηση της υπάρχουσας στάθμης θορύβου 

στην περιοχή ή η έκθεση ανθρώπων σε υψηλή στάθμη θορύβου, δεδομένου ότι τα 

φωτοβολταϊκά συστήματα είναι αθόρυβα. Δεν αναμένεται καμία επίπτωση στην 

κυκλοφορία της περιοχής στη φάση λειτουργίας του έργου ούτε παραγωγή στερεών 

αποβλήτων στη φάση λειτουργίας του έργου Οι όροι υγιεινής και ασφάλειας του 

προσωπικού πρέπει να τηρούνται και κατά την περιοδική συντήρηση του συστήματος 

στη φάση λειτουργίας του έργου. Για τον σκοπό αυτό προτείνεται η έκδοση 

Κανονισμού λειτουργίας του Φ/Β σταθμού. Δεν αναμένεται καμία αρνητική 

επίπτωση στο περιβάλλον. 

 

19. Περιγραφή δυσκολιών που ανέκυψαν κατά την εκπόνηση της μελέτης 

Στο σημείο αυτό αυτό παρατίθενται οι τυχόν δυσκολίες που προέκυψαν. 

 

20. Απαιτούμενες βασικές μελέτες 

Πριν προχωρήσει η επένδυση θα εκτελεστούν οι ακόλουθες μελέτες: 

 Οριστική μελέτη σχεδιασμού συστήματος. 

 Στατική. 

 Ηλεκτρολογική. 

 Μελέτη ενεργειακής απόδοσης. 

 

21. Χάρτες-σχέδια 

 Χάρτης Προσανατολισμού περιοχής έργου (κλίμακα 1:200.000). 

 Τοπογραφικός Χάρτης Γ.Υ.Σ. (κλίμακα 1:50.000). 

 Γεωλογικός χάρτης (κλίμακα 1:50.000). 
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 Χάρτης Φυσικών ενδιαιτημάτων (κλίμακα: 1:50.000). 

 Χάρτης χρήσεων γης (κλίμακα: 1:50.000). 

 Χάρτης θέσεων λήψης φωτογραφιών. 

 Χάρτης καταγραφής κατάστασης περιβάλλοντος. 

 Όρια Προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 (κλίμακα 1:100.000). 

 Τοπογραφικό διάγραμμα, κλίμακα 1:5000. 

 Τοπογραφικό διάγραμμα διάταξης στοιχείων Φ/Β συστήματος. 

 

22. Δικαιολογητικά-εγκρίσεις 

Στο σημείο αυτό παρατίθενται τα δικαιολογητικά και οι εγκρίσεις που 

προσκομήθησαν από τις υπηρεσίες. 
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3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό, επιδιώκοντας την παράθεση ενός παραδείγματος της 

προαναφερθείσας διαδικασίας, παρουσιάζεται μία προμελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων σε περιοχή του Δήμου Αλμυρού του Νομού Μαγνησίας. 

 

3.1.1. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Η παρούσα Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, συντάχθηκε για το 

έργο με τίτλο ‘Εγκατάσταση διασυνδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος, 

εγκατεστημένης ισχύος 491,4 kW’, στη θέση ‘Χαΐρια’ πλησίον του οικισμού Νέος 

Πλάτανος της κτηματικής περιφέρειας του Δ.Δ. Πλάτανου του Δήμου Αλμυρού του 

Νομού Μαγνησίας’ το οποίο γειτνιάζει με ένα ακόμη φωτοβολταϊκο πάρκο ίδιας 

τεχνολογίας και ισχύος που βρίσκεται στο όμορο οικόπεδο του μελετώμενου έργου 

και συντάσσεται με σκοπό η αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας 

Μαγνησίας να αξιολογήσει το έργο και να το υπαγάγει στη διαδικασία της 

υποκατηγορίας 2, της Α' Κατηγορίας, ή στη διαδικασία της υποκατηγορίας 4, της Β' 

Κατηγορίας. 

 

3.1.1.1. ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

 

Η παρούσα μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει συνταχθεί σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία. Συγκεκριμένα ισχύουν: 

 Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160/Α): ‘Για την προστασία του περιβάλλοντος’. 

 Ν.3010/02 (ΦΕΚ 91/Α/2002): ‘Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11 

Ε. Ε. διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για υδατορέματα και άλλες 

διατάξεις’. 

 Ν.2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/2000): ‘Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις’. 

 Ν.3851/2010: ‘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’. 

 Κ.Υ.Α. 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678/Β/1990) σχετικά με την κατάταξη έργων και 
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δραστηριοτήτων και το περιεχόμενο των μελετών. 

 Κ.Υ.Α. 15393/2332 (ΦΕΚ 1022/Β/2002) σχετικά με την κατάταξη δημοσίων και 

ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 

1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 (Εναρμόνιση του Ν. 

1650/86 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε.) και πιο συγκεκριμένα το άρθρο 4 

που αφορά στην κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 

υποκατηγορίες, όπως συμπληρώθηκε με την υπ' αριθ. 145799/2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 

1002/Β718-7-2005). 

Το έργο της παρούσας μελέτης κατατάσσεται στη δέκατη (10) Ομάδα: ‘Ειδικά 

Έργα’, Κατηγορία Δεύτερη, Υποκατηγορία 3η με Α/Α12 που περιγράφεται ως εξής: 

‘Ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκά συστήματα για εγκατεστημένη ισχύς 2MW-

20KW εφόσον βρίσκεται εκτός περιοχών NATURA 2000, Εθνικών Δρυμών, 

παραδοσιακών οικισμών και περιοχών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος’. 

Η δομή και το περιεχόμενο της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(ΠΠΕ) είναι τύπου II και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία που την 

τεκμηριώνουν αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 της παραπάνω ΚΥΑ 

(104247/ ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/2006), όπως συμπληρώθηκε με την ΚΥΑ 

104248/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/2006, (περιεχόμενο, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία 

της ΠΠΕ τύπου II για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα 

με: 

 Το κεφάλαιο Γ΄ της ΚΥΑ 104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/2006 (ΦΕΚ 663/Β/2006) 

που περιγράφει τη διαδικασία Προκαταρτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και 

Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για έργα 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) της υποκατηγορίας 3 της δεύτερης (Β') 

κατηγορίας. 

 Το κεφάλαιο Α' της ΚΥΑ 104248/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/2006 (ΦΕΚ 663/Β72Ο06), 

που καθορίζει το περιεχόμενο, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία των ΠΠΕ των 

έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.). 
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3.1.2. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΕΡΓΟΥ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΗ 

 

3.1.2.1. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Φωτοβολταϊκό πάρκο παραγωγής ενέργειας από ηλιακή ακτινοβολία, 

δυναμικότητας 491.4 KW. 

Το σύστημα θα αποτελείται από φωτοβολταϊκά στοιχεία (γεννήτριες) τύπου 

μονοκρυσταλλικού πυριτίου 125mm x 125mm, του οίκου UPSolar. Τα φωτοβολταϊκά 

στοιχεία αυτά επιλέγονται λόγω της υψηλότερης απόδοσης τους υπό συνθήκες 

μειωμένης ηλιοφάνειας, διάχυσης της ακτινοβολίας καθώς και λόγω της αποδοτικής 

λειτουργίας τους σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντος, που 

χαρακτηρίζει την περιοχή. 

 

3.1.2.2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Η εταιρεία ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Ο.Ε με ειδικότητα 

στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Στοιχεία μελετητή ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Μ.Χ.Π.Π.Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

3.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

3.2.1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Το φωτοβολταϊκό πάρκο θα κατασκευαστεί σε ιδιόκτητη αγροτική έκταση 

που εντοπίζεται πλησίον του οικισμού Νέος Πλάτανος του Δήμου Αλμυρού. 

Η θέση του έργου διέπεται από τη νομοθεσία για τα εκτός σχεδίου 

αγροτεμάχια και πληρεί όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις που θέτει η νομοθεσία για 

έργα αυτής της κατηγορίας. 

Οι συντεταγμένες των κορυφών του αγροτεμαχίου, αναγράφονται στο 

επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα. Η θέση του έργου εντοπίζεται με ειδική 

κόκκινη σήμανση στον επισυναπτόμενο χάρτη της ΓΎΣ (Γεωγραφική Υπηρεσία 

Στρατού). Το αγροτεμάχιο που θα εγκατασταθεί η μονάδα, ορίζεται από τα στοιχεία 

A, B Γ, Δ, Ε, Α, συνολικής έκτασης 14.450,74 τμ., όπως εμφανίζεται στο 

επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα. Η μονάδα έχει πρόσβαση μέσω αγροτικής 
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οδού, η οποία είναι σε καλή κατάσταση. Η περιοχή μελέτης και η θέση του έργου 

σημειώνονται στο επισυναπτόμενο απόσπασμα χάρτη κλίμακας 1:50.000 (χάρτης 

προσανατολισμού). 

Στο διπλανό γήπεδο πρόκειται να κατασκευαστεί ένα επιπλέον φωτοβολταικό 

πάρκο ισχύος 491,4 ΚW. 

 

3.2.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Το διασυνδεδεμένο φωτοβολταϊκό σύστημα θα αποτελείται από έναν 

συνδυασμό έτοιμων φωτοβολταϊκών συλλεκτών και μετατροπέων (Inverters), 

συνολικής ονομαστικής ισχύος 491,4 kW, που θα απορροφούν την ηλιακή 

ακτινοβολία και θα τη μετατρέπουν σε ηλεκτρική ενέργεια. 

Πρόκειται για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας (φωτοβολταϊκό σύστημα), που θα πωλείται στη ΔΕΗ. Για την εγκατάσταση 

της μονάδας δε θα χρειαστεί η κατασκευή συνοδών έργων οδοποιίας, αφού η θέση 

εγκατάστασης γειτνιάζει με αγροτικό δρόμο πρόσβασης. 

Τα αναγκαία έργα σύνδεσης για τον φωτοβολταικό σταθμό είναι: 

 Κατασκευή νέου εναερίου δικτύου Μέσης Τάσης με αγωγούς 3Χ35τχ ACSR 

μήκους 0,01 km. 

 Εγκατάσταση μέσων ζεύξης και προστασίας. 

 Εγκατάσταση μετρητικής διάταξης στην έξοδο του σταθμού, για τη μέτρηση της 

εισερχόμενης και εξερχόμενης στα δίκτυα της ΔΕΗ ενεργού και αέργου ενέργειας και 

ισχύος. Ο Παραγωγός θα πρέπει να παρέχει τηλεφωνική σύνδεση με δαπάνες του για 

τη δυνατότητα τηλεμέτρησης. 

 Εγκατάσταση διάταξης προστασίας, η οποία θα επενεργεί στον αυτόματο 

διακόπτη της διασύνδεσης (ΑΔΔ) του σταθμού και θα περιλαμβάνει: 

o Ηλεκτρονόμο ορίων τάσης. 

o Ηλεκτρονόμο ορίων συχνότητας. 

o Ηλεκτρονόμο ομοπολικής συνιστώσας της τάσης. 

o Ηλεκτρονόμο υπερεντάσεως. 

Οι ρυθμίσεις των ηλεκτρονόμων αυτών θα γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις 

της αρμόδιας υπηρεσίας της ΔΕΗ. 

Το εν λόγω σύστημα προστασίας θα ασφαλίζεται από τη ΔΕΗ, θα πρέπει δε 

στην Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) που θα υποβληθεί να γίνεται εκτός των 
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άλλων και ιδιαίτερη αναφορά στην καλή λειτουργία του και στις ρυθμίσεις των 

ηλεκτρονόμων. 

Τέλος θα κατασκευαστεί περίφραξη γύρω από το φωτοβολταϊκό πάρκο και θα 

τοποθετηθούν κάμερες για την ασφάλεια του πάρκου. 

 

Σχήμα 6: Σχηματική αποτύπωση του τρόπου παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας 

 

3.2.2.1. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

 

Ονομαστική και πραγματική απόδοση: 

Η πραγματική απόδοση ενός φωτοβολταϊκού panel προκύπτει από την 

ονομαστική, αφού ληφθούν υπόψη μια σειρά από παράγοντες. Η ονομαστική ισχύς 

ενός φωτοβολταϊκού panel ορίζεται για τις λεγόμενες κανονικές συνθήκες (STC - 

Standard Test Conditions). Ως κανονικές συνθήκες ορίζουμε η λειτουργία μίας 

κυψέλης σε: 

 Εργαστηριακό περιβάλλον S. 

 Θερμοκρασία 25°C. 

 Συγκεκριμένη πυκνότητα ηλιακής ακτινοβολίας και αέρα (1000W/m2 και 1,5 

αντίστοιχα). 

Επειδή αυτές οι συνθήκες δεν αντιπροσωπεύουν το συνήθες περιβάλλον 

λειτουργίας μίας κυψέλης, η πραγματική απόδοσή της είναι χαμηλότερη της 
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ονομαστικής. Για τον υπολογισμό της, εκτιμώνται οι ακόλουθες παράμετροι: 

Κατασκευαστικές ανοχές: 

Επιλογή κατασκευαστή φωτοβολταϊκών panel με μηδενική απόκλιση 

ονομαστικής και ελάχιστης εγγυημένης ισχύος (-0%). 

Σκιάσεις/ Προσανατολισμός: 

Η απαιτούμενη έκταση μπορεί να μεταβληθεί για αποφυγή φαινομένων 

σκίασης λόγω φυσικών ή τεχνητών εμποδίων στην περιοχή (π.χ. κτίσματα σε όμορες 

περιοχές, δένδρα κ.α.). Έχουν ληφθεί υπόψη τα παρακάτω: 

1. Επιλογή του ιδανικού προσανατολισμού των panel, για μεγιστοποίηση της μέσης 

ετήσιας απόδοσης τους. Δεν εξετάζεται εναλλακτικά η χρήση βάσεων με κινητά 

μέρη, για τη συνεχή παρακολούθηση της κίνησης του ήλιου, γιατί αποτελεί 

παράμετρο της σχεδίασης η απλότητα και η ελαχιστοποίηση του κόστους συντήρησης 

(αποφυγή κινητών μερών, σερβοκινητήρων κλπ). 

2. Τήρηση ελάχιστης απόστασης από το έδαφος, για την αποφυγή σκίασης από 

αυτοφυή βλάστηση ή φερτά υλικά όμβριων σε περίπτωση πλημμύρας> 0,8m. 

3. Τήρηση ελάχιστων αποστάσεων μεταξύ των συστοιχιών για την αποφυγή σκίασης 

μεταξύ τους >4m κατά τη διεύθυνση Βοράς-Νότος και >1,5m κατά τη διεύθυνση 

Ανατολή-Δύση. 

Θερμοκρασία: 

Καλός φυσικός αερισμός των panel με κατάλληλη τοποθέτηση των 

συστοιχιών στο χώρο, για τη δημιουργία και εκμετάλλευση φυσικών ρευμάτων αέρα. 

Σκόνη και Ακαθαρσίες 

Πρόνοια καθαρισμού των panel, με τακτικό πλύσιμο τους τις περιόδους 

παρατεταμένης ανομβρίας. 

Απώλειες Καλωδιώσεων / Προσαρμογών: 

Κατάλληλη διαστασιολόγηση και σχεδίαση των dc και ac ηλεκτρικών 

κυκλωμάτων. 

Απώλειες Inverter: 

Επιλογή κατασκευαστή inverter με μεγάλο βαθμό απόδοσης (>=95%). 

Γήρανση: 

Επιλογή κατασκευαστή φωτοβολταϊκών panel με χαμηλό ρυθμό γήρανσης 

(ετήσια εγγυημένη πτώση απόδοσης <=0,8%). 

Η τήρηση των ανωτέρω, σε συνδυασμό με τις πραγματικές συνθήκες 

ηλιοφάνειας της περιοχής εγκατάστασης, αποτελούν τους ρυθμιστές για την ορθή 
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λειτουργία του Φ/Β πάρκου και πρέπει να αποτελούν αντικείμενο λεπτομερούς 

εξέτασης και ενδελεχούς ελέγχου, αφού μέσω αυτών καθίσταται μία τέτοια επένδυση 

αξιόπιστη. 

 

3.2.2.2. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ PANEL 

 

Για την υλοποίηση της φωτοβολταϊκής γεννήτριας των 491,4KWp, θα 

χρησιμοποιηθούν 2.808 φωτοβολταϊκά στοιχεία (γεννήτριες) τύπου 

μονοκρυσταλλικού πυριτίου, του οίκου UPSolar, ονομαστικής ισχύος 175W έκαστο. 

 

Πίνακας 3: Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτοβολταικών στοιχείων 

Κατασκευαστής UP Solar 

Τύπος UP –M175M 

Μεγ. Ισχύς Pm 175Wp 

Τάση μεγ. Ισχύος 35,6 V 

Ένταση μεγ. Ισχύος 4.02 im 

Μέγιστη τάση συστήματος DC 1000 V 

Τάση ανοιχτοκύκλωσης (STC) 44.4V 

Φωτοβολταική απόδοση 16,7 % 

Ρεύμα βραχυκύκλωσης (STC) 5.29 A 

Αντοχή ισχύος 3 % 

Βάρος 15,4kg 

Διαστάσεις 1580x808x40mm 
 

Τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά των φωτοβολταικών στοιχείων παρουσιάζονται 

παρακάτω: 

> Σχεδιασμένα για εφαρμογή σε διασυνδεδεμένα συστήματα μεγάλης κλίμακας 

λόγω μείωσης του αρχικού κόστους κεφαλαίου και αύξησης της ενεργειακής 

απόδοσης. 

> Η επιφάνεια που διαθέτουν αποφέρει υψηλό σχετικό ενεργειακό αποτέλεσμα σε 

ένα εύρος κλιματικών συνθηκών και ενεργοποιείται σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. 

> Διατηρούν υψηλού βαθμού απόδοσης συστοιχίας/αντιστροφέα κατά τη διάρκεια 

του έτους. 

> Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία φέρουν κατάλληλες καλωδιώσεις, για την αντοχή στις 

περιβαλλοντικές συνθήκες, εύκολη και γρήγορη σύνδεση. 

Όπως προκύπτει από τον πίνακα προδιαγραφών τα εν λόγω panel ικανοποιούν 

τα κριτήρια σχεδίασης μηδενικής απόκλισης ελάχιστης εγγυημένης ισχύος και 

ονομαστικής (-0%), καθώς και χαμηλού ρυθμού γήρανσης (πτώση απόδοσης <=0,8% 

ανά έτος). 
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3.2.2.3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

Για την εγκατάσταση του σταθμού θα γίνει προμήθεια - μεταφορά των 

απαραίτητων υλικών για να υλοποιηθούν όλα τα έργα υποδομής και πολιτικού 

μηχανικού που απαιτούνται για την πλήρη εγκατάσταση του σταθμού. 

Ο επιλεχθείς τρόπος είναι με εμφύτευση κοχλίων στήριξη (πασσάλων) των 

Φ/Β πλαισίων σε παράλληλες σειρές. Σε κάθε σημείο στήριξης της μεταλλικής βάσης 

μίας συστοιχίας θα τοποθετηθεί σύστημα απευθείας σταθεροποίησής της στο έδαφος. 

Πιο συγκεκριμένα, η στήριξη των βάσεων θα γίνει με εμφύτευση ενός κοχλία 

στήριξης από γαλβανισμένη σωλήνα στο έδαφος, μήκους: 1,20 – 1,50m (με βάθος 

κοχλίωσης 1,10-1,40m) και διαμέτρου: 80mm, στο επάνω μέρος του οποίου 

στηρίζεται με τριπλό κοχλία η βάση στήριξης των Φ/Β γεννητριών που απαρτίζουν 

κάθε συστοιχία. Με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία στήριξης ελαχιστοποιείται η 

παρέμβαση στο φυσικό τοπίο, καθώς επιτυγχάνεται η εγκατάσταση των Φ/Β 

γεννητριών χωρίς την αναγκαιότητα διαμόρφωσης του εδάφους (οι κοχλίες στήριξης 

μπορούν να τοποθετηθούν σε κάθε τύπο εδάφους) και δίχως να απαιτηθεί η 

κατασκεύη των βάσεων στηριξής τους από σκυρόδεμα. Δηλαδή η συγκεκριμένη 

μεθοδολογία αγκύρωσης των βάσεων στο έδαφος μπορεί να προσαρμοστεί σε 

οποιαδήποτε ορεογραφία και σε διάφορα εδάφη ή θεμελιώσεις με αποτέλεσμα να μην 

είναι απαραίτητες χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης του πεδίου που επιφέρουν 

επιπτώσεις στο έδαφος. 
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Σχήμα 7: Κατασκευαστική τομή της βάσης των panel 

 

3.2.2.4. ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ (INVERTERS) 

 

Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία τα οποία είναι γεννήτριες ηλεκτρικού ρεύματος 

παράγουν συνεχές ρεύμα (DC). Συνεπώς είναι απαραίτητη η μετατροπή του σε 

εναλλασσόμενο (ΑC) ώστε να μπορεί να διοχετευτεί στο δίκτυο μεταφοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας. Για τον σκοπό αυτό κρίθηκε λειτουργικά ορθή η εγκατάσταση 

ενός αντιστροφέα (inverter) της εταιρείας SMA, και πιο συγκεκριμένα τύπου 

SC500MV, εξωτερικού χώρου, ο οποίος συγκεντρώνει τις εξόδους των 

φωτοβολταϊκών γεννητριών και μετατρέπει το συνεχές ρεύμα σε εναλλασσόμενο. 

Ανάμεσα στα φωτοβολταϊκά στοιχεία και τους αντιστροφείς παρεμβάλλονται 

επιτηρητές σειράς (string supervisors) οι οποίοι αναλύουν και μεταφέρουν 

πληροφορίες σχετικές με ηλεκτρικά μεγέθη (ένταση) του κυκλώματος συνεχούς 

ρεύματος στο PLC. 

Ο αντιστροφέας που έχει επιλεγεί φέρει προεγκατεστημένο υποσταθμό μέσης 

τάσης, ο οποίος ανυψώνει την τάση του ρεύματος από τα επίπεδα των 230V (χαμηλή) 

στα 20kV (μέση), συνεπώς η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια της μονάδας μπορεί να 

διοχετευθεί στο δίκτυο μεταφοράς μέσης τάσης χωρίς επιπλέον διαδικασίες 

ανύψωσης τάσης. 

Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία αυτά συνδέονται σε ομάδες προκειμένου να 

οδηγηθούν στον αντιστροφέα. Η κάθε ομάδα οδηγείται αρχικά σε συσκευή 

επιτήρησης της έντασης του ρεύματος και της θερμοκρασίας των στοιχείων (μέσω 

εξωτερικού αισθητήρα). Κατόπιν οι καλωδιώσεις του κυκλώματος οδηγούνται σε 

κεντρικό αντιστροφέα τύπου SCMV του οίκου SMA. Στο πάρκο γίνεται με τη χρήση 

ενός αντιστροφέα τύπου SMA- SUNNY TRIPOWER STP10000TL-10. 

Τα χαρακτηριστικά του είναι τα εξής:  

 Κατασκευαστής Τύπος: SMA- SUNNY TRIPOWER STP10000TL-10. 

 Μέγιστη ισχύς DC: 10,4 kW. 

 Εύρος Τάσης DC: 

o Είσοδος Α: 315 V - 800 V. 

o Είσοδος Β: 150 V - 800 V. 
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 Μέγιστη Τάση DC: 1000V. 

 Μέγιστη Ένταση Εισόδου: (Είσοδος Α/ Είσοδος Β) 22A/11A. 

 Μέγιστος αριθμός strings: (Είσοδος Α/ Είσοδος Β) 4/1. 

 THD. 

 Απόδοση: 98%. 

 Εuropean Weighted Efficiency: 97.5%. 

 Μηχανολογικές Διαστάσεις (Π/Υ/Β) σε mm:  665/690/265. 

 Βάρος περ.: 65 Kg. 

 Εύρος Θερμοκρασίας: -25 oC …. +60 oC. 

 Συνολικός πλήθος αντιστροφέων: 72. 

 

3.2.2.5. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

Για λόγους επιτήρησης και ελέγχου της εγκατάστασης θα τοποθετηθούν 

μεταλλικοί ιστοί στους οποίους θα αναρτηθούν κάμερες παρακολούθησης. Οι 

μεταλλικοί ιστοί ασφαλείας φέρουν επίσης στο άνω άκρο τους και ακίδα 

αλεξικέραυνου ύψους 300 mm. Στο σχήμα 5 παρατίθεται το σχέδιο του μεταλλικού 

ιστού. Πακτώνονται σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας C16/20 με τη 

χρήση 4 ράβδων με σπείρωμα Φ22. 

 

Πίνακας 4: Τεχνικά στοιχεία μεταλλικού ιστού συστήματος ασφαλείας 

Μεταλλικός ιστός συστήματος ασφαλείας 

Υλικό κατασκευής Χάλυβας Fe360 γαλβανισμένος εν θερμώ 

Διαστάσεις Σωλήνας Φ114,3 mm πάχους 4,8 mm ύψους4000 mm 

Πρότυπα- Προδιαγραφές Ευρωκώδικας 3, Ε.Α.Κ., Ε.Κ.Ω.Σ 

 

3.2.2.6. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΤΤΟΥ ORSOGRILL 

 

Για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας και της ασφάλειας 

ανθρώπων και μηχανημάτων θα χρησιμοποιηθεί μεταλλική περίφραξη βαρέως τύπου 

ORSOGRILL συνδυασμένη με τη χρήση συρματοπλέγματος στην κορυφή της 

συνολικού ύψους 2,30m και μήκους ίσο με την περίμετρο του απαραίτητου χώρου για 

την εγκατάσταση της μονάδας. Επίσης θα τοποθετηθεί μεταλλική θύρα πρόσβασης. 

Σχέδια της περίφραξης και της θύρας φαίνονται στο σχήμα 6. 

Για τις ανάγκες στήριξης και πάκτωσης της μεταλλικής περίφραξης θα 
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κατασκευαστεί περιμετρικό τοιχείο περίφραξης σχήματος L από οπλισμένο 

σκυρόδεμα κατηγορίας C16/C20. 

 

Πίνακας 5: Τεχνικά στοιχεία περίφραξης 

Μεταλλική περίφραξη βαρέως τύπου ORSOGRILL 

Υλικό κατασκευής Χάλυβας γαλβανισμένος εν θερμώ 

Συνολικό ύψος m 2,3 

Θύρα εισόδου(μήκος) m 2,95 

Συνολικό μήκος περίφραξης m 620 

 

3.2.2.7. ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ, ΦΡΕΑΤΙΑ 

 

Εκτίμηση εγκατεστημένης ισχύος 

Τα Φ/Β module της αγοράς έχουν πυκνότητα ισχύος περί τα 127-139 W/m2 - 

και αυτό για module της τάξης των 160-180 Wp, με αποτέλεσμα για την επιθυμητή 

ισχύ να απαιτούνται περίπου: 

500.000 W / 133 W/m2 *0,9=4.177 m2 

Υπολογίζεται ότι σε κάθε αντιστροφέα συνδέονται 39 πλαίσια των 175 Wp (175Wp x 

39=6825 Wp). Τα πλαίσια αυτά οργανώνονται σε 3 παράλληλα string των 13 

πλαισίων το καθένα. 

Τέλος η συνολική ισχύς τους εγκατάστασης είναι: 

6825 Wp/αντιστροφέα x 72 αντιστροφείς=491.400 Wp 

 

Διασύνδεση Φ/Β modules-String Cables 

Οι καλωδιώσεις με τις οποίες συνδέονται τα φωτοβολταικά πλαίσια μεταξύ 

τους, είναι καλωδιώσεις ισχύος βιομηχανικών χωρών και εξωτερικών εγκαταστάσεων 

με μόνωση από ERP (Ethylene Propylene Rubber) και μανδύα από PCP 

(Polychloroprene-Νεοπρένιο) τύπου H07RN-F. 

Άρα στη διασύνδεση των module με τον inverter χρησιμοποιούμε καλώδιο 

Η07ΚΝ-7 διατομής 1Χ2.5 mm2. 

 

Διασύνδεση INVERTER –Μετασχηματιστή Ισχύος 

Επιλέχθηκε καλώδιο 3x6 mm2 για κάθε ένα από τα κυκλώματα που 

αναχωρούν από τους αντιστροφείς. Άρα στα κυκλώματα που χρησιμεύουν στην 

διασύνδεση των inverters με τον μετασχηματιστή χρησιμοποιείται καλώδιο Η05VV-
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U διατομής 3x120mm2. 

 

3.2.2.8. ΓΕΙΩΣΗ / ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 

Το σύνολο του σταθμού γειώνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό 

(ΕΛΟΤ HD384) και προστατεύεται από σύστημα αντικεραυνικής προστασίας και 

υπερτάσεων. 

Το σύστημα γείωσης υλοποιείται με συνδυασμό τριγώνων γείωσης και 

κλωβών θεμελιακών γειώσεων της περίφραξης, των ιστών του συστήματος 

ασφαλείας και του συστήματος πάκτωσης / έδρασης. Όλα τα στοιχεία της γείωσης 

ενώνονται ώστε να επιτυγχάνεται ίσο δυναμικό σε όλα τα σημεία. 

Η γείωση του πάρκου θα πραγματοποιηθεί με την κατασκευή τριγώνων 

γείωσης πλευράς 3m με φρεάτια συντήρησης, τα οποία τοποθετούνται στις κορυφές 

του πολυγώνου του χωραφιού. 

Θα τοποθετηθεί περιμετρική λάμα γειώσεως 30x3mm σε όλο το μήκος της 

περίφραξης η οποία θα συνδέεται με τα τρίγωνα γείωσης και θα φέρει ηλεκτρόδια 

γείωσης σε τακτές αποστάσεις. Θεμελιακή γείωση (λάμα γειώσεως) θα τοποθετηθεί 

σε όλες τις βάσεις από οπλισμένο σκυρόδεμα οι οποίες θα συνδέονται με αγωγό Φ10 

με το περιμετρικό σύστημα γείωσης με κατάλληλους συνδέσμους. Η γείωση των 

μεταλλικών μερών του πάρκου (μεταλλικά ικριώματα, ιστοί, περίφραξη) θα 

πραγματοποιηθεί επί της βάσης τους, συνδεδεμένα με κατάλληλους ακροδέκτες. 

 

Πίνακας 6: Υλικά γείωσης 

Περιγραφή υλικών συστήματος γείωσης MM Εκτιμώμενη ποσότητα 

Λάμα γείωσης 30x3mm m 3.000 

Αγωγός Φ10 m 650 

Ηλεκτρόδια γείωσης τμχ 100 

Τρίγωνα γείωσης τμχ 6 

Ακίδες αλεξικέραυνου h=300mm ΨΧ 206 

 

Το σύστημα αντικεραυνικής προστασίας και υπερτάσεων περιλαμβάνει, 

αλεξικέραυνο τύπου ακίδας ύψους 300 mm εγκατεστημένο επί κάθε ικριώματος και 

επί κάθε μεταλλικού ιστού του συστήματος ασφαλείας συνδεδεμένο με τη θεμελιακή 

γείωση. Επίσης περιλαμβάνει αντικεραυνική προστασία κεντρικού πίνακα παραγωγής 

και πίνακα μετρητή ενέργειας με κατάλληλους απαγωγούς κρουστικών υπερτάσεων 

(TVSS)., οι οποίοι επανέρχονται πλήρως στην αρχική τους κατάσταση μετά το 
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πλήγμα. Το σύστημα έχει από τον κατασκευαστή εγγύηση καλής και αποδοτικής 

λειτουργίας για δέκα έτη. 

Τα κυκλώματα του κεντρικού πίνακα παραγωγής και κατά συνέπεια όλο ο 

σταθμός προστατεύονται από απαγωγούς κρουστικών υπερτάσεων (TVSS). Οι 

απαγωγείς βρίσκονται εντός του πίνακα και είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε υπό 

κανονικές συνθήκες να προστατεύσουν το πάρκο για όλη τη διάρκεια της ζωής του 

χωρίς αλλαγή. Για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση επιλέχθηκε η χρήση απαγωγών 

κρουστικών υπερτάσεων (TVSS) Rayvoss της εταιρείας Raycap. Οι απαγωγείς αυτοί 

έχουν περάσει τον νέο κανονισμό του UL1449 για την αντικεραυνική προστασία. Τα 

πολύ καλά χαρακτηριστικά τους διασφαλίζουν την αδιάλειπτη λειτουργία του πάρκου 

ακόμα και σε περιοχές με μεγάλη συχνότητα εμφάνισης υπερτάσεων στο δίκτυο της 

ΔΕΗ. 

Το σύστημα αντικεραυνικής προστασίας και υπερτάσεων είναι βαθμίδας II 

και υλοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς (ΕΛΟΤ 1197/2002, ΕΛΟΤ 

1412, ΕΝ62305 1 έως 5, IEC 61643 - 12, IEC 61643 - 22) (για τα υλικά, ΕΛΟΤ ΕΝ 

50164 - 1, ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2). Όλη η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σταθμού 

γίνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΕΛΟΤ 

HD384. 

 

3.2.2.9. ΟΙΚΙΣΚΟΣ 

 

Εγκαθίσταται οικίσκος τύπου ISOBOX διαστάσεων 6,22m x2,20m 

αποτελούμενος από σκελετό κοιλοδοκών και περιμετρικά πάνελ. Πραγματοποιείται 

κλείσιμο αρμών με ειδικά τεμάχια βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή. Το ύψος 

οικίσκου είναι 2,50m. 

 

3.2.2.10. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Φ/Β 

 

Το ηλεκτρικό δίκτυο χαμηλής τάσης του φωτοβολταικού σταθμού θα 

αποτελείται από υπόγειες γραμμές οι οποίες θα αναχωρούν από τους υποσταθμούς 

και θα καταλήγουν στον κεντρικό υποσταθμό, ο οποίος θα βρίσκεται στον οικίσκο 

ελέγχου τύπου ISOBOX του φωτοβολταικού σταθμού και από εκεί με εναέριο δίκτυο, 

έως το τοπικό δίκτυο της ΔΕΗ. 

Ο στυλίσκος όπου θα βρίσκεται ο μετρητής της ΔΕΗ θα τοποθετηθεί σε 

σημείο του γηπέδου ευρισκόμενο στο όριό του με αγροτική όδο που παρέχει 
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πρόσβαση στο αγροτεμάχιο, ώστε να είναι επισκέψιμος από τον αρμόδιο υπάλληλο 

της ΔΕΗ χωρίς να απαιτείται η είσοδός του στο εσωτερικό της μονάδας. 

Η χάραξη της όδευσης της γραμμής θα γίνει σε συνεννόηση µε τη ∆ΕΗ, η 

οποία και θα την εγκρίνει. Ο φάκελος της μελέτης θα περιλαμβάνει οριζοντιογραφίες, 

μηκοτοµές και φύλλα πασσάλωσης, σύμφωνα µε τα απαιτούμενα από τις οδηγίες της 

∆ΕΗ. 

Επίσης, σημειώνεται ότι δεν απαιτείται νέα διάνοιξη οδών για την κατασκευή 

της γραμμής διασύνδεσης. Επίσης στο σταθμό θα εγκατασταθεί τηλεμετρητικό 

σύστημα με το οποίο θα συγκεντρώνονται διαρκώς δεδομένα λειτουργίας των 

αντιστροφέων. 

 

3.2.2.11. ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Στην έξοδο του φωτοβολταικού σταθµού θα εγκατασταθούν μετρητικές 

διατάξεις, µε τον απαιτούμενο εξοπλισμό τηλεμετάδοσης, για τη μέτρηση της 

εισερχομένης και εξερχόμενης στο δίκτυο ενέργειας και ισχύος. 

 

3.2.2.12. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

Το σύστημα ασφαλείας περιλαμβάνει τις κάμερες εξωτερικού χώρου οι οποίες 

τροφοδοτούνται από καλώδιο J1W-S 3x1,5mm2 ενώ το καλώδιο RG-59 ομοαξονικό, 

χρησιμοποιείται για τη μεταφορά του σήματος. Το σήμα των καμερών διαχειρίζεται 

υπολογιστής εξυπηρέτησης (server) που εγκαθίσταται στον κεντρικό πίνακα διανομής 

(τμήμα τηλεπίβλεψης). Στον κεντρικό υπολογιστή εξυπηρέτησης (server) μπορούν να 

συνδεθούν έως και δεκαέξη εικονολήπτες. Ο server διαθέτει εσωτερικό σκληρό δίσκο 

1.8" HDD στον οποίο αποθηκεύεται η εικόνα από τις κάμερες σε ψηφιακή μορφή 

MPEG-4. Ο υπολογιστής εξυπηρέτησης λειτουργεί τόσο ως video server όσο και ως 

network server και εφόσον συνδεθεί σε ένα TCP/IP δίκτυο οι κάμερες μπορούν να 

ελεγχθούν από απόσταση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και με τη χρήση 

κατάλληλου προγράμματος - λογισμικού και ταυτόχρονα να καταγράφονται οι 

εικόνες σε αυτόν ή άλλο υπολογιστή. Στο επόμενο σχήμα παρουσιάζεται σχηματικά ο 

τρόπος σύνδεσης των καμερών με τον server καθώς και οι διαφορές λειτουργίες που 

μπορούν να λάβουν χώρα από υπολογιστές συνδεδεμένες σε αυτόν. 
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τοποθετημένος δίπλα στον αντιστροφέα (inverter) και επιτελεί τις ακόλουθες 

λειτουργίες: 

1. Αγορά ισχύος από τη ΔΕΗ: Οι ανάγκες των βοηθητικών κυκλωμάτων του πάρκου 

(φωτισμός, τηλεπίβλεψη, κυκλώματα ασφαλείας) δεν καλύπτονται από την 

παραγόμενη ενέργεια του πάρκου αλλά εγκαθίσταται μία παροχή της ΔΕΗ από την 

οποία το ρεύμα αγοράζεται. Ο πίνακας έχει την αντίστοιχη είσοδο ώστε να λάβει την 

παροχή και τη διανέμει στους καταναλωτές. Η παροχή αυτή επιτηρείται από αναλυτή 

ενέργειας. 

2. Παροχή ισχύος προς τη ΔΕΗ: Ο πίνακας συγκεντρώνει τις εξόδους των inverter 

σε ασφάλειες και στη συνέχεια σε ένα κεντρικό αυτόματο διακόπτη. Ο διακόπτης 

όταν ανοίξει ασφαλίζει με λουκέτο για αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια της 

συντήρησης. Η έξοδος του διακόπτη επιτηρείται από αναλυτή ενέργειας ώστε να 

καταγράφεται η ενέργεια που έχει παραχθεί πριν υπολογιστούν οι απώλειες λόγω του 

υποσταθμού ΜΤ. Επίσης ο αναλυτής καταγράφει και παραμέτρους ποιότητας του 

δικτύου. Η έξοδος του πίνακα οδηγείται τελικά στον υποσταθμό ΜΤ. 

3. Αδιάλειπτη παροχή ισχύος στα βοηθητικά κυκλώματα (UPS): Ο πίνακας περιέχει 

συσσωρευτές καθώς και αντίστοιχες διατάξεις φορτιστών και αντιστροφέων ώστε να 

διασφαλίζεται η αδιάλειπτη παροχή ισχύος στα κυκλώματα αυτοματισμού και ισχύος. 

Η αυτονομία του συστήματος είναι της τάξης των τριάνταπέντε ωρών από τη στιγμή 

που παύει η τροφοδοσία της βοηθητικής πηγής της Δ.Ε.Η. 

4. Σύστημα ασφαλείας και επιτήρησης: Ο πίνακας περιέχει επίσης το σύστημα 

ασφαλείας και τηλεπίβλεψης του πάρκου. Ο κεντρικός μετρητής ενέργειας της ΔΕΗ 

συνδέεται με τον κεντρικό πίνακα παραγωγής μέσω κατάλληλων διατάξεων 

προστασίας. Όλες οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υλοποιούνται σύμφωνα με τον 

ισχύοντα κανονισμό ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΕΛΟΤ HD 384. 

 

3.3. ΣΤΟΧΟΣ, ΣΗΜΑΣΙΑ, ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ - ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ 

 

3.3.1. ΣΤΟΧΟΣ, ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

 

Ο στόχος του έργου είναι η παραγωγή ρεύματος, με σκοπό τη χρηματική 

πρόσοδο για τον ιδιοκτήτη. Κατασκευάζεται ένα σύστημα εκμετάλλευσης της 

ηλιακής ακτινοβολίας και μετατροπής σε ηλεκτρική ενέργεια, με σκοπό την πώληση 
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της στη ΔΕΗ (κέρδος επενδυτή). 

Σύμφωνα με την πράξη ΥΣ 5/27-2-2003 (ΦΕΚ 58/Β/5-3-2003), παράγραφο 4 

τα φωτοβολταϊκά συστήματα, θεωρούνται ιδανικά συστήματα ενεργειακής 

μετατροπής καθώς αξιοποιούν την πλέον διαθέσιμη πηγή ενέργειας στον πλανήτη 

(ήλιο), κατασκευάζονται από το δεύτερο πιο διαδεδομένο στοιχείο στο φλοιό της γης 

(πυρίτιο), δεν έχουν κινούμενα μέρη και παράγουν ηλεκτρισμό, που είναι η πλέον 

χρήσιμη μορφή ενέργειας. 

Τέλος, όλα τα υλικά κατασκευής τους (πυρίτιο, γυαλί, αλουμίνιο) είναι 

ανακυκλώσιμα. Επομένως δεν υπάρχει περιβαλλοντική επιβάρυνση στο πέρας του 

κύκλου ζωής τους. 

Η καύση των ορυκτών όπως το πετρέλαιο και ο άνθρακας από τα οποία 

λαμβάνει το υψηλότερο ποσοστό ενέργειας, ο σύγχρονος κόσμος, απελευθερώνει 

στην ατμόσφαιρα διάφορους ρύπους, με σημαντικότερο το διοξείδιο του άνθρακα 

(CΟ2). To αέριο αυτό υπάρχει στην ατμόσφαιρα και έχει την ιδιότητα να συγκρατεί 

τη θερμότητα του ήλιου, ώστε η γη να μην παγώνει. Η αύξηση της συγκέντρωσης του 

στην ατμόσφαιρα της γης τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω της αλόγιστης καύσης 

ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή ενέργειας, έχει επιφέρει την αύξηση της 

θερμοκρασίας της γης (φαινόμενο του θερμοκηπίου), με αποτέλεσμα να εντείνονται 

τα ακραία καιρικά φαινόμενα (πλημμύρες, ξηρασία, λιώσιμο πάγων στους πόλους, 

τυφώνες κ.τ.λ). 

Η παγκόσμια κοινότητα έχει ενεργοποιηθεί, επιτέλους. Μετά την Παγκόσμια 

Σύνοδο στο Ρίο το 1992, η προστασία του περιβάλλοντος έχει αναδειχθεί σε μείζον 

θέμα για ολόκληρο τον πλανήτη. Και οι κλιματικές αλλαγές είναι ένα από τα 

μεγαλύτερα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα. Στις 11 

Δεκεμβρίου 1997, στο Κιότο της Ιαπωνίας όλες οι χώρες του κόσμου (πλην των 

Η.Π.Α.) υπόγραψαν τη Σύμβαση του Κιότο για τις κλιματικές αλλαγές και 

δεσμεύτηκαν να μειώσουν τις εκπομπές των αερίων θερμοκηπίου κατά 5% στην 

περίοδο από το 2008 μέχρι το 2012. Με ποιο τρόπο; Ευτυχώς υπάρχουν πολλοί 

τρόποι και πολλές δυνατότητες, οπότε υπάρχει και ελπίδα για το μέλλον. Ένας από 

αυτούς τους τρόπους είναι η προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), 

που δεν απελευθερώνουν καυσαέρια ή απελευθερώνουν πολύ μικρές ποσότητες. 

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, γνωστές με τα αρχικά τους ΑΠΕ, είναι 

κάθε μη ορυκτή πηγή ενέργειας. Είναι η ενέργεια από τον άνεμο (η αιολική ενέργεια), 

τον ήλιο, τη θάλασσα, τη φύση γενικότερα. Σύμφωνα με την οδηγία ΕΚ 77/2001 της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως ΑΠΕ ορίζονται οι πιο κάτω μορφές ενέργειας: η αιολική, η 

ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια των κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, 

η υδραυλική ενέργεια, η βιομάζα, τα αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής 

ταφής, από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και τα βιοαέρια. 

Τόσες πολλές πηγές ενέργειας, φιλικές στο περιβάλλον, που δεν εκλύουν 

αέρια θερμοκηπίου, που δεν εξαντλούνται και όμως, ο σύγχρονος πολιτισμός 

στηρίζεται στην ενέργεια που προέρχεται από τα ορυκτά καύσιμα, δηλαδή τα 

παράγωγα του πετρελαίου και του άνθρακα. Ήρθε η ώρα να ξεφύγουμε από τη 

’δυναστεία’ των ορυκτών και να προχωρήσουμε στη χρήση των ΑΠΕ. Είναι 

μονόδρομος για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Στη Λευκή Βίβλο για τις ΑΠΕ, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο, μέχρι το 2010 το 12% της ενέργειας στην 

Ευρώπη να προέρχεται από ΑΠΕ. Είναι εφικτό; 

Όπως αναφέρθηκε μια από τις τρεις σημαντικές ΑΠΕ είναι η ηλιακή. Το 

φωτοβολταϊκό κύτταρο μετατρέπει την ηλιακή ενέργεια απευθείας σε ηλεκτρική. Η 

συνολική ηλιακή ακτινοβολία που φτάνει στην επιφάνεια της γης θα ήταν αρκετή για 

να εξασφαλίσει 10.000 φορές περισσότερη ενέργεια από όση καταναλώνεται σε 

ετήσια βάση. Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια μπορούν να τοποθετηθούν στη στέγη των 

σπιτιών και να συνδεθούν είτε με συσσωρευτές για αποθήκευση της ενέργειας είτε με 

το κεντρικό δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ. Η εφαρμογή τους είναι 

εύκολη ακόμα και σε χώρες χωρίς τεχνολογική υποδομή. 

 

3.3.2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Η επαγγελματική δραστηριότητα της εταιρίας ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε είναι πολύ επιτυχημένη και γι’ αυτό και 

δρομολογήθηκε αυτή η επένδυση, αφού και αυτή υπάγεται με την ευρύτερη έννοια 

στον επιχειρηματικό τους ορίζοντα. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός, ότι η 

παρούσα πρόταση δεν είναι η πρώτη της ίδιας εταιρίας, γεγονός που αποδεικνύει την 

εμπεριστατωμένη και κατασταλαγμένη απόφαση της, για κατασκευή έργων ΑΠΕ. 

Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν την εγγυημένη απόδοση των φωτοβολταικών 

συστημάτων και παρακολουθώντας την τάση της αγοράς, όπως και των κινήτρων της 

πολιτείας για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οδηγήθηκε στη σύνταξη 

μελέτης και υποβολής πρόταση στο αναπτυξιακό πρόγραμμα, για την 

πραγματοποίηση ενός συνδυασμένου συστήματος έτοιμων φωτοβολταικών 
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συλλεκτών και μετατροπέων στο έδαφος, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Σύμφωνα με την πράξη ΥΣ 5/27-2-2003 (ΦΕΚ 58/Β/5-3-2003), παρ. 4 τα 

φωτοβολατικά συστήματα, θεωρούνται ιδανικά συστήματα ενεργειακής μετατροπής 

καθώς χρησιμοποιούν την πλέον διαθέσιμη πηγή ενέργειας στον πλανήτη (ήλιο), 

κατασκευάζονται από το δεύτερο πιο διαδεδομένο στοιχείο στο φλοιό της γης 

(πυρίτιο), δεν έχουν κινούμενα μέρη και παράγουν ηλεκτρισμό, που είναι η πιο 

χρήσιμη μορφή ενέργειας. Επίσης, δεν απαιτούν ιδιαίτερη συντήρηση, είναι 

ακίνδυνα, αθόρυβα, με μεγάλη διάρκεια ζωής (20-30 έτη). 

Μετά την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Ν. 2773/99), όπου 

επιτρέπεται σε ιδιώτες η παραγωγή ρεύματος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

(ΑΠΕ) προς πώληση στη ΔΕΗ (Ν. 3468/2006), όλοι οι ιδιώτες θεωρητικά είναι 

έτοιμοι για επενδύσεις τέτοιας μορφής. 

Βάση του παραπάνω νόμου, η υπό μελέτη μονάδα, λόγω δυναμικότητας 

υποχρεούται στην εξασφάλιση άδειας παραγωγής και σαφώς στην περιβαλλοντική 

αδειοδότηση του έργου. 

 

3.3.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Μετά από οικονομική ανάλυση που έγινε στο υπό μελέτη σύστημα 

εκτιμήθηκαν τα παρακάτω αποτελέσματα : 

 Ονομαστική ισχύς του PV συστήματος : 491,4 kW (μονοκρυσταλλικό πυρίτιο). 

 Κλίση μονάδας: 30,0° (βέλτιστος προσανατολισμός). 

 Βέλτιστο αζιμούθιο μονάδας : 0,0°. 

 Απώλειες διανομής μέσης τάσης: 0,08%. 

 Βαθμός επίδοσης: 85,3%. 

 

Μήνας 

Μέση 

Ημερησία 

Παραγωγή 

Ηλεκτρισμού 

(KWH) 

Μέση Μηνιαία 

Παραγωγή 

Ηλεκτρισμού 

(KWH) 

Μέσο Ημερήσιο 

Άθροισμα της 

Παγκόσμιας 

Ακτινοβολίας ανά 

Τετραγωνικό Μέτρο 

(ΚWh / m 2) 

Μέσο Άθροισμα 

της Παγκόσμιας 

Ακτινοβολίας ανά 

Τετραγωνικό 

Μέτρο (ΚWh/m 2) 

Ιανουάριος 976,00 30200 2,40 74,5 

Φεβρουάριος 1.200,00 33700 3,03 84,7 

Μάρτιος 1.560,00 48300 4,01 124 
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Μήνας 

Μέση 

Ημερησία 

Παραγωγή 

Ηλεκτρισμού 

(KWH) 

Μέση Μηνιαία 

Παραγωγή 

Ηλεκτρισμού 

(KWH) 

Μέσο Ημερήσιο 

Άθροισμα της 

Παγκόσμιας 

Ακτινοβολίας ανά 

Τετραγωνικό Μέτρο 

(ΚWh / m 2) 

Μέσο Άθροισμα 

της Παγκόσμιας 

Ακτινοβολίας ανά 

Τετραγωνικό 

Μέτρο (ΚWh/m 2) 

Απρίλιος 2.010,00 60300 5,29 159 

Μάιος  2.160,00 67100 5,87 182 

Ιούνιος 2.290,00 68800 6,37 191 

Ιούνιος 2.290,00 70900 6,40 198 

Αύγουστος 2.140,00 66400 5,98 186 

Σεπτέμβριος 1.900,00 56900 5,15 154 

Οκτώβριος 1.560,00 48300 4,10 127 

Νοέμβριος 1.070,00 32100 2,72 81,5 

Δεκέμβριος 781,00 24200 1,94 60,1 

Μέσος όρος 

του έτους 1.660,00 47300 4,45 135 

Σύνολο Έτους   607000   1620 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του P.V.G.I.S. (Photovoltaic Geographical 

Information System) εκτιμάται ότι η ετήσια ενεργειακή απόδοση της φωτοβολταϊκής 

μονάδας στη συγκεκριμένη περιοχή θα είναι της τάξης των 567.000 kWh ετησίως 

(αναλυτικά στοιχείο παρατίθενται στην Τεχνική Έκθεση). 

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3851/2010, άρθρο 5, η τιμή 

της ηλεκτρικής ενέργειας θα ανέρχεται σε 0,37554 €/KWh. 

Οπότε, έχουμε: 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (KWh)    607000 

ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   € 0,37554/KWh 

ΕΤΗΣΙΟ ΚΕΡΔΟΣ       € 227.952,78 

 

3.3.4. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Το έργο κατασκευάζεται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

φωτοβολταϊκά συστήματα (ΑΠΕ), με σκοπό την πώληση του μόνο στη ΔΕΗ. Δε θα 



 

 

69 

τροφοδοτεί με ρεύμα άλλη ιδιωτική επιχείρηση, δε θα γίνεται δηλαδή αυτοπαραγωγή. 

Επίσης, πρόκειται να κατασκευαστεί άλλο ένα φωτοβολταϊκό πάρκο στο 

όμορο οικόπεδο ιδίας τεχνολογίας και ισχύος από τον ίδιο φορέα. 

 

3.4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 

 

Ως θέση ανέγερσης του φωτοβολταϊκού σταθμού προτείνεται η θέση ‘Χαΐρια’ 

πλησίον του οικισμού Νέος Πλάτανος του Δήμου Αλμυρού του Νομού Μαγνησίας. 

Η θέση επελέγη κατόπιν σχετικής αναζήτησης και διερεύνησης. Καθοριστικοί 

παράγοντες στην αναζήτηση αποτέλεσαν το μέγεθος της απαιτούμενης έκτασης, η 

δυνατότητα πρόσβασης εκεί με τον απαιτούμενο εξοπλισμό αλλά και η ανάγκη για 

εγγύτητα σε σημεία του ηλεκτρικού Δικτύου όπου θα μπορούσε να απορροφηθεί η 

ενέργεια, χωρίς να απαιτείται η μεταφορά της σε μακρινές αποστάσεις υπό μέση 

τάση, επιφέροντας υψηλές απώλειες δικτύου. 

Μετά την ανεύρεση της θέσης ακολούθησε διερεύνηση από πολεοδομικής, 

αρχαιολογικής και δασονομικής πλευράς. Η αρμόδια πολεοδομία ενέκρινε την 

εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού πάρκου κατόπιν αίτησής μας. Επίσης εγγράφως 

πιστοποιήθηκε από την αρμόδια αρχαιολογία και η μή σύμπτωση με καταγεγραμμένο 

αρχαιολογικό χώρο. 

Από τη διερεύνηση της χρήσης γης του συγκεκριμένου χώρου προέκυψε ότι 

στην κτηματική περιοχή δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες χρήσεις γης. Τέλος η δασική 

υπηρεσία μας ενημέρωσε για τη μη υπαγωγή του αγροτεμαχίου σε κάποιας μορφής 

δασική έκταση, πράγμα που θα απέτρεπε την οποιαδήποτε εργασία εκεί. 

Συνοπτικά αναφέρονται τα εξής: 

1. Ελαχιστοποίηση του μήκους των καλωδίων, ώστε να προκύπτουν οι ελάχιστες 

δυνατές απώλειες ισχύος, λόγω ηλεκτρικής αντίστασης. 

2. Εξασφάλιση του κατάλληλου προσανατολισμού (Νότιος με κλίση 30°), ώστε να 

επιτυγχάνεται μεγιστοποίηση της μέσης ετήσιας απόδοσης των φωτοβολταϊκών panel 

και να διευκολύνεται ο καθαρισμός τους από τη βροχή. 

3. Εξασφάλιση μηδενικής σκίασης και καλού αερισμού των φωτοβολταϊκών panel, 

ώστε να μη μειώνεται η απόδοσή τους (αποστάσεις μεταξύ συστοιχιών >4m κατά τη 

διεύθυνση Βοράς-Νότος και >1,5 m κατά τη διεύθυνση Ανατολή-Δύση). 
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3.5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

3.5.1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Σε γενικές γραμμές το περιβάλλον της θέσης εγκατάστασης δεν έχει 

περιβαλλοντική φόρτιση, αφού η ευρύτερη περιοχή είναι αγροτική. Τα κλιματολογικά 

στοιχεία της περιοχής, ευνοούν την ανάπτυξη συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από φωτοβολταϊκά, λόγω του προσανατολισμού, του υψομέτρου, της 

ηλιοφάνειας και της έλλειψης ακραίων φαινομένων βροχοπτώσεων, χιονιού. 

 

3.5.2. ΜΗ ΒΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

3.5.2.1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑ 

 

Το ανάγλυφο του νομού Μαγνησίας διαμορφώνεται βασικά από τους ορεινούς 

όγκους Μαυροβουνίου Πηλίου και του βόρειου τμήματος της Όθρυος, μεταξύ των 

οποίων σχηματίζονται οι πεδιάδες του Αλμυρού και του Βόλου-Βελεστίνου, τις 

οποίες χωρίζει η χαμηλή βουνοσειρά του Χαλκοδονίου. Το Μαυροβούνι, 

ασβεστολιθικό και κρυσταλλικό όρος με πολλά δάση, ιδίως στο νότιο τμήμα του, 

καταλαμβάνει το βορειότερο τμήμα του νομού και συνεχίζεται στον νομό Λαρίσης, 

όπου βρίσκεται και η ψηλότερη κορυφή του (1.054 μ.). Προέκτασή του προς τα νότια 

αποτελεί το Πήλιο, το βασικό βουνό του νομού Μαγνησίας. Η Όθρυς κλείνει τον 

νομό Μαγνησίας προς τα νότια και τον χωρίζει από τον νομό Φθιώτιδος· η ψηλότερη 

κορυφή της (Γερακοβούνι, 1.726 μ.) βρίσκεται στα σύνορα ακριβώς των δύο νομών, 

αρχίζει από το ακρωτήριο Σταυρός, στην είσοδο του Παγασητικού, και προχωρεί στα 

δυτικά με κορυφές ολοένα ψηλότερες, για να φτάσει στον ψηλότερο όγκο της στο 

νοτιοδυτικό τμήμα του νομού (Ξεροβούνι, 1.454 μ.· Αραπάς 1.291 μ.). Προς την ακτή 

του Παγασητικού και απέναντι από το Τρίκερι, υψώνεται απομονωμένο το Χλωμό 

όρος. Η πεδιάδα του Αλμυρού, που απλώνεται μεταξύ του Χαλκοδονίου και της 

Όθρυος, είναι η βασική πεδιάδα του νομού Μαγνησίας. Η πεδιάδα Βόλου 

Βελεστίνου, χαμηλή περιοχή μεταξύ Χαλκοδονίου και Πηλίου, αποτελεί συνέχεια της 

μεγάλης πεδιάδας της Λάρισας. 

Στην περιοχή αυτή βρίσκεται και η αποξηραμένη σήμερα λίμνη Κάρλα ή 

Βοιβηίς. Η ακτή του νομού Μαγνησίας στο Αιγαίο είναι γενικά αλίμενη, καθώς το 

Μαυροβούνι και το Πήλιο κλείνουν απότομα προς τη θάλασσα, και μόνο σε λίγα 
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σημεία σχηματίζονται χαμηλές παραλιακές ζώνες, όπου βρίσκονται μερικά από τα 

ωραιότερα χωριά του Πηλίου. Πιο νότια, μετά το ακρωτήριο Σηπιάς, η ακτή 

κάμπτεται προς τα δυτικά και σχηματίζει την είσοδο του Παγασητικού κόλπου, ο 

οποίος έχει σχηματιστεί από ευρεία καταβύθιση ύστερα από διαρρήξεις, στις οποίες 

οφείλονται και οι σεισμοί της περιοχής. Ο Παγασητικός αρχίζει από τα ακρωτήρια 

Καβούλια (στο Τρίκερι) δεξιά και Σταυρός αριστερά. Ο εσωτερικός διαμελισμός του 

παρουσιάζει αρκετή ποικιλία: στη δυτική ακτή του σχηματίζονται οι όρμοι Πτελεού, 

Νιες, Μαλιάπολης, Σούρπης και ο μεγαλύτερος όρμος του Αλμυρού· στον μυχό του 

σχηματίζεται ο κόλπος του Βόλου· στον ανατολικό του βραχίονα, που σχηματίζεται 

από το Πήλιο, η ακτή παρουσιάζει μεγαλύτερη ποικιλία· ανατολικά της εισόδου του 

βρίσκονται τα νησάκια Παλαιό Τρίκερι, Πυθού, Στρογγύλη κ.ά. Το υδρογραφικό 

δίκτυο της Μαγνησίας είναι περιορισμένο. Η Όθρυς διαρρέεται από μικρούς 

ποταμούς, οι οποίοι αποχετεύουν συγχρόνως και την πεδιάδα του Αλμυρού: 

Πλατανόρεμα, Koκάριος, Χολόρεμα. Τα νερά του Πηλίου διοχετεύονται κατευθείαν 

στο Αιγαίο. 

Το κλίμα της Μαγνησίας παρουσιάζει αρκετές διαφοροποιήσεις στις διάφορες 

περιοχές της, γενικά όμως είναι εύκρατο, επειδή η περιοχή δέχεται την ευεργετική 

επίδραση της θάλασσας. Ο Βόλος έχει μέση ετήσια θερμοκρασία 16,9°C, με μέση 

θερμοκρασία Ιανουαρίου 7,6°C και Ιουλίου 26,6°C αντίστοιχα. Οι βροχοπτώσεις δεν 

είναι υψηλές (500-600 χιλιοστά)· εξαίρεση αποτελεί το ανατολικό Πήλιο. 

 

3.5.2.2. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Η θέση του γηπέδου εγκατάστασης χαρακτηρίζεται ως πεδινή, με μέσο 

υψόμετρο 35m, από το επίπεδο της θάλασσας. Η διαμόρφωση του εδάφους στο χώρο 

του γηπέδου είναι ομαλή και σχεδόν επίπεδη, ενώ έχει πρόσβαση σε υφιστάμενο 

αγροτικό δρόμο. Το ανάγλυφο του εδάφους δεν αποτρέπει την οπτική επαφή της 

θέσης του γηπέδου, με το οδικό δίκτυο και τους όμορους οικισμούς. 

 

3.5.2.3. ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ, ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Η περιοχή του νομού Μαγνησίας ανήκει στην Πελαγονική ζώνη και 

αποτελείται από αλούβια ολοκαίνου στα παράλια, τεταρτογενείς θαλάσσιους και 

λιμναίους σχηματισμούς μη διαχωριζόμενους στην περιοχή της πρώην λίμνης 

Κάρλας, νεογενείς λιμναίες αποθέσεις κροκαλοπαγών μαργών και αργίλου με 
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στρώματα λιγνίτη στην περιοχή του Αλμυρού, φλύσχη σε Βελεστίνο, Σκιάθο και 

Σκόπελο, κρυσταλλικούς ασβεστόλιθους , βιοσπαρουδίτες (Τριαδικού και Κατ. 

Ιουρασικού) και δολομίτες με τοπική εμφάνιση της φάσης Hallstatt στο Μαυροβούνι, 

Πήλιο και Χλωμό Όρος, κρυσταλλικούς ασβεστόλιθους, βιοσπαρουδίτες Α. 

Κρητιδικού στο Βελεστίνο, στο ακρωτήρι Τρίκερι, Α. Πήλιο (μεταμορφωμένοι), 

Γιούρα, Κυρα-Παναγιά, Αλόνησο, Περιστέρα, Παλούκι Σκοπέλου. Στο Ν. Πήλιο, 

Σκιάθο, Αγκίστρι, περιοχή Βελανιδιά ΒΑ Ν. Αγχιάλου εμφανίζεται 

σχιστοκερατολιθική διαπλαση (κερατόλιθοι, ψαμμίτες, πηλίτες, φακοί ασβεστολίθων 

και εγλωβισμένα στρώματα οφιολίθων. Στο Κ. Πήλιο υπάρχουν οφθαλμογνεύσιοι, 

γνεύσιοι, σχιστόλιθοι, αμφιβολίτες (Παλαιοζωϊκού-Τριαδικού), οφιόλιθοι στην 

περιοχή του Βελεστίνου, βασάλτης πλειοκαίνου στις Μικροθήβες και τέλος 

πρασινοσχιστόλιθοι, φυλλίτες και γραουβάκες στη Β. Σκόπελο και στην περιοχή 

Πτελεού-Γαβριανής-Δρυμώνα (ΥΠΕΧΩΔΕ, 1984). 

 

3.5.3. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

3.5.3.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Εδαφοκάλυψη – πανίδα 

Η χλωρίδα των δασικών περιοχών και των καλλιεργούμενων εκτάσεων είναι 

κατά κύριο λόγο κοινή για την ορεινή Κεντρική Ελλάδα. 

Όσον αφορά τις δασικές εκτάσεις απαντώνται οι παρακάτω ζώνες δασικής 

βλάστησης κατά Ντάφη (1989), (Βαβίζος κ.ά., 1996, Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου, 

Α.Ν.Ε.Μ, 2002): 

α) Queretalia ilicis (Ευμεσογειακή ζώνη) με υποζώνες Quercion ilicis και Oleo-

ceratonion ενώ το μεγαλύτερο μέρος της καλύπτεται από αροτραίες καλλιέργειες στα 

χαμηλά υψόμετρα και δενδρώδεις καλλιέργειες (ελιά) ψηλότερα. 

β) Quercetalia pubescentis (Παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης) με υποζώνες Ostryo-

carpinion και Quercion confertae. 

γ) Fagetalia (Ζώνη δασών οξυάς, ελάτης και παραμεσογείων κωνοφόρων). 

Κυριαρχούντα είδη: Δασική οξυά (Fagus silvatica) και μεμονωμένα άτομα 

υβριδογενούς ελάτης (Abies borisii regis) στο Πήλιο και κυρίως Abies cephalonica 

στην Όθρυ και Abies borisii Regis μόνο στην περιοχή Άγιος Ιωάννης. 

δ) Αζωνικές διαπλάσεις, οι οποίες αποτελούν κυρίως παρόχθια βλάστηση. 

Τα κυριότερα είδη που απαντώνται σε όλες τις φυτοκοινωνικές ζώνες 
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φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

Κοινό όνομα Επιστημονικό όνομα 

Αγράμπελη Clematis vitalba 

Αγριελιά Olea europaeae 

Αγριοκαστανιά Castanea vulgaris 

Αγριοκορομηλιά Prunus pseudoarmenica 

Αγριοτριανταφυλλιά Rosa sempervirens 

Άμισχος ή απόδισκος δρυς Q. sessiliflora 

Αριά Quercus ilex  

Ασπάλαθος Calycotoma villosa 

Βάτος Rubus sp. 

Γαλατσίδα Euphorbia oxyacantha 

Γαύρος Carpinus betulus 

Γκορτσιά Pyrus amygdaliformis 

Γλιστροκουμαριά Arbutus adrachnae 

Ελάτη κεφαλληνιακή Αbies cephalonica 

Ελάτη υβριδογενής Abies borisii regis 

Ελιά Olea oleaster  

Ευθύφλοιος δρυς Quercus cerris 

Ιππποκαστανιά Aesculus hippocastanum 

Καρυδιά Juglans regia 

Καστανιά Castanea sativa 

Κέδρο Juniperus oxycedrus 

Κισσός Hedera helix 

Κοκορεβυθιά Pistacia terebinthus  

Κουμαριά Arbutus unedo 

Κουτσουπιά Cercis siliquastrum  

Κρανιά Cornus max και C. senquinea 

Κράταιγος Crataegus sp. 

Κυπαρίσσι Cupressus sempervirens 

Λαδανιά Cistus incana 

Μηλόκερδος Juniperus foetidissimma 

Μυρτιά Myrtus communis  

Οξυά δασική Fagus sylvatica 

Οστρυά Ostrya carpinifolia 

Πoυρνάρι Quercus coccifera 

Παλιούρι Paliurus australis 

Παραθαλάσσια πεύκη Pinus maritima 

Πλάτανος Platanus orientalis 

Πλατύφυλλος δρυς Quercus conferta 

Πυξάρι Buxus sempervirens 

Ρείκι Erica arborea  

Σκλήθρο Alnus glutinosae 

Σορβιά Sorbus sp.  

Σπάρτο Spartium junceum 

Σφενδάμι Acer sp. 
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Κοινό όνομα Επιστημονικό όνομα 

Σχίνος Pistacia lentiscus  

Τζιτζιφιά Eleagnus angustifolius 

Τραχεία πεύκη Pinus brutia 

Τρίλοβος σφένδαμος   Acer trilobum monsrensulanum 

Τριφύλλι δενδρώδες Trifolium sp. 

Τσαπουρνιά Prunus spinosa 

Τσουκνίδα Urtica urens 

Φιλύκι Phillyrea media 

Φλαμουριά Tillia pomentosa 

Φούσκα Colutea arborencis 

Φράξος Fraxinus ornus  

Φράξος Fraxinus ornus  

Φτέρη Pteridium sp. 

Χαλέπιος πεύκη Pinus halepensis 

Χνοώδης δρυς Q. pubescens 

Χρυσόξυλο Rhus cotinus 

Ψευδακακία Robinia pseudoacacia 
 

Επίσης εκτός από τα 546 είδη χλωρίδας που έχουν αναφερθεί στη χερσόνησο 

της Μαγνησίας, υπάρχουν και δύο σπάνια είδη, πέντε ενδημικά είδη και δύο 

απειλούμενα είδη. 

 

Πανίδα 

Τα σπονδυλωτά αντιπροσωπεύονται από μεγάλη ποικιλία πτηνών 

(σποροφάγα, εντομοφάγα, παμφάγα, ημερόβια και νυχτόβια αρπακτικά) και 

θηλαστικά (χειρόπτερα, εντομοφάγα, φυτοφάγα, τρωκτικά και μικρά σαρκοφάγα). 

Επίσης υπάρχουν πολλά είδη τρωκτικών και αμφιβίων. Τέλος σημειώνεται η ύπαρξη 

αρκετών μεταναστευτικών ειδών σε όλο τον ορεινό όγκο του Πηλίου. 

Ειδικότερα, απαντώνται όσον αφορά στα θηλαστικά: Λύκος (Canis lupus)-

τρωτό, Αλεπού (Vulpes vulpes)-τρωτό, Σκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor), 

Τυφλοπόντικας, Λαγός Lepus europeus), Μαυροποντικός (Rattus rattus), 

Πετροκούναβο (Martes foina), Ασβός (Meles meles), Νυφίτσα (Mustela nivalis), 

Αγριογούρουνο (Sus scrofa), Ζαρκάδι (Capreolus capreolus)-τρωτό, Νυχτερίδες, 

Βίδρα (Lutra lutra)-τρωτό, Σκίουρος (Sciurus vulgaris). Όσον αφορά στα ερπετά και 

τα αμφίβια, απαντώνται τρία είδη Φρύνου (Φρύνος ο κοινός, Χωματόφρυνος, 

Πρασινόφρυνος), Γραικοχελώνα, Ονυχοχελώνα, τρία είδη Βατράχου, τέσσερα είδη 

σαύρας, και φίδια Δενδρογαλιά, Τυφλίτης, Σαΐτα, Οχιά και δύο είδη Νερόφιδου. 

Η ορνιθοπανίδα που παρατηρείται σε όλη τη χερσαία Μαγνησία είναι 

ιδιαίτερα πλούσια και φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
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Κοινό όνομα Επιστημονικό όνομα 

Αετομάχος  Lanius collurio 

Αηδόνι  Luscinia megarhynchos 

Αμπελουργός  Emberiza melanocephala 

Ασημόγλαρος  Larus cacchicans 

Βαλκανοτσικλιτάρα  Dendrocopos syriacus 

Βλάχος  Emberiza hortulana 

Βουβόκυκνος  Cygnus olor 

Βραχοκιρκίνεζο  Falco tinnunculus 

Βραχοτσοπανάκος  Sitta neumayer 

Γαλαζοκότσυφας  Monticola solitarius 

Γαλαζοπαπαδίτσα  Parus caeruleus 

Γαλιάντρα  Melanocorypha calandra 

Γερακίνα  Buteo buteo 

Γιδοβύζι  Caprimulgus europaeus 

Γκιώνης  Otus scops 

Δασότρυγγας  Tringa ochropus 

Δεκαοχτούρα  Streptopelia decaocto  

Δενδρογέρακο  Falco subbuteo 

Δενδροκελάδα  Anthus trivialis 

Δενδροσταρήθρα  Lullula arborea 

Δενδροφυλλοσκόπος  Phylloscopus collybita 

Δενδροχελίδονο  Hirundo daurica 

Διπλοσάινο Accipiter gentiles 

Δρυοκολάπτης Denndrocopos sp. 

Θαλασσοσφυριχτής Charadrius alexandrinus  

Θαμνοτσιροβάκος  Sylvia communis 

Θαμνοφυλλοσκόπος  Phylloscopus trochillus 

Καλόγερος  Parus major 

Καρβουνιάρης  Phoenicurus ochruros 

Κάργια  Corvus monedula 

Καρδερίνα  Carduelis carduelis 

Κατανοκέφαλος γλάρος  Larus ridibindus 

Κατσουλιέρης  Galerida cristata 

Κεδρότσιχλα  Turdus pilaris 

Κίσσα  Garrulus glandarius 

Κιτρινοσουσουράδα  Motacilla flava 

Κοκκινοκεφαλάς  Lanius senator 

Κοκκινολαίμης  Erithacus rubecula 

Κοκκινοσκέλης  Tringa tetanus 

Κοκκινοτσιροβάκος  Sylvia cantillans 

Κοκκινότσιχλα  Turdus iliacus 

Κοκκινούρης  Phoenicurus phoenicurus 

Κοράκι Corvus corax 

Κότσυφας  Turdus merula 

Κούκος  Cuculus canorus 

Κουκουβάγια  Athene noctua 

Κουρούνα  Corvus corone 
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Κοινό όνομα Επιστημονικό όνομα 

Κρυπτοτσικνιάς  Ardeolus ardeolus 

Λασποσκαλίδρα  Calidris alpine 

Λευκοσουσουράδα  Motacilla alba 

Λευκοτσικνιάς Egretta garzetta 

Λιβαδοκελάδα  Anthus pratensis 

Λιοστριτσίδα  Hippolais olivetorum 

Λούγαρο  Carduelis spinus 

Μαυρολαίμης  Saxicola torquata 

Μαυροσκούφης  Sylvia atricapilla 

Μαυροτσιροβάκος  Sylvia melanocephala 

Μελισσοφάγος  Merops apiaster 

Μεσοτσικλιτάρα  Dendrocopos medius 

Μικρογαλιάντρα  Calandrella brachydactyla 

Μικροτσικνιάς  Ixobrychus minutus 

Μπεκάτσα  Scolopax rusticola 

Μπεκατσίνι  Gallinago gallinago 

Μυγοχάφτης  Muscicapa striata 

Νανόμπουφος  Asio otus 

Νερόκοτα  Gallinula chloropus 

Νεροκοτσέλα  Rallus aquaticus 

Ορτύκι  Coturnix coturnix 

Πεπλόγλαυκα  Tyto alba 

Πετροπέρδικα  Alectoris graeca 

Ποταμοσφυριστής  Charadrius dubius 

Σαΐνι Accipiter nisus 

Σιρλοτσίχλονο  Emberiza cirlus 

Σκαρθάκι  Serinus serinus 

Σκεπαρνάς  Apus melba 

Σπίνος  Fringilla coelebs 

Σπιρτοχελίδονο  Delichon urbica 

Σπουργίτης  Passer domesticus 

Σταρήθρα  Alauda arvensis 

Σταυραετός, Hieraetus pennatus 

Σταχτοπετρόκλης  Oenanthe oenanthe 

Σταχτοσουσουράδα  Motacilla cinerea 

Συκοφάγος  Oriolus oriolus 

Τρυγόνι  Streptopelia turtur 

Τρυποφράχτης  Troglodytes troglodytes 

Τσαλαπετεινός  Upupa epops 

Τσαρτσάρα  Turdus viscivorus 

Τσιφτάς  Miliaria calandra 

Τσίχλα  Turdus philomelos 

Τσιχλογέρακο  Accipiter nisus 

Φαλαρίδα  Fulica atra 

Φανέτο  Carduelis cannabina 

Φάσσα  Columba palumbus 

Φιδαετός  Circaetus gallicus 

Φλώρος  Carduelis chloris 
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Κοινό όνομα Επιστημονικό όνομα 

Χαλκόκοτα  Plegadis falcinellus 

Χαλκοκουρούνα (τρωτό) Coracias garrulous 

Χαμοκελάδα  Anthus campestris 

Χελιδόνι  Hirundo rustica 

Χοντρομύτης  Coccothraustes coccothraustes 

Χουχουριστής  Strix aluco 

Χρυσαετός (τρωτό) Aquila chrysaetos 

Ψαρόνι  Sturnus vulgaris 

Ψευταηδόνι  Cettia cetti 

Ωχροσταχτάρα  Apus pallidus 
 

Σεισμικότητα 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΑΚ (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 

 

Σχήμα 9: Χάρτης σεισμικής επικινδυνότητας 

 

Ι = Μέτρια σεισμόπληκτες περιοχές 

II = Ισχυρά σεισμόπληκτες περιοχές 

III = Εξαιρετικά σεισμόπληκτες περιοχές 

Σύμφωνα με τον παραπάνω Αντισεισμικό Κανονισμό η περιοχή της μελέτης 

από άποψη σεισμικής επικινδυνότητας ανήκει στην Ζώνη II. Η σεισμική επιτάχυνση 

εδάφους Α = α * g 
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Όπου : 

g = επιτάχυνση βαρύτητας και g = 9,81m/sec2 

α = συντελεστής σεισμικής επιβάρυνσης ή σεισμικός συντελεστής σχεδιασμού που 

είναι για την ζώνη II 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 πενήντα έτη. 

 

3.5.3.2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 

Η περιοχή του έργου δε βρίσκεται σε περιοχή που έχει προταθεί για ένταξη 

στο Δίκτυο NATURA 2000 (Περιοχές ειδικής διατήρησης της Κοινοτικής Οδηγίας 

92/43), ούτε χαρακτηρίζεται ως προστατευόμενη περιοχή με Π.Δ., σύμφωνα με το 

άρθρο 21 του Ν. 1650/86 ή βάσει άλλης νομοθετικής ρύθμισης ή διεθνούς συνθήκης. 

Η κοντινότερη περιοχή που έχει προταθεί για ένταξη στο Δίκτυο NATURA 

2000 και απέχει πάνω από 7.580m, είναι αυτή με την ονομασία ΄ΟΡΟΣ ΟΘΡΥΣ, 

ΒΟΥΝΑ ΓΚΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΑΓΓΙ ΠΑΛΑΙΟΚΕΡΑΣΙΑΣ΄ και έχει Κωδικό 

GR14300006. 

 

3.5.3.3. ΆΛΛΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 

Το όρος Πήλιο, η παραλία του οικισμού Χόρτου, η Βυζίτσα, το Τρίκερι και η 

Τσαγκαράδα έχουν χαρακτηρισθεί ως Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους με τις ΥΑ 

αντίστοιχα Φ31/24512/1858/3.5.76, 10988/16.5.67, Φ31/2206/201/19.4.76, 

10977/16.5.67, 10977/16.5.67. 

Το όρος Πήλιο, το Μαυροβούνι και οι ταμιευτήρες Κάρλας, ο όρμος Σούρπης 

και τα βουνά της Γκούρας, έχουν χαρακτηρισθεί σημαντικές για την Ορνιθοπανίδα 

Περιοχές (Important Bird Area, IBA). Πρόκειται για περιοχές που επιλέχθηκαν από 

την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία στο πλαίσιο προγράμματος για τον εντοπισμό 

τέτοιων περιοχών του Διεθνούς Οργανισμού για την προστασία των πουλιών Bird 

International. Το Μαυροβούνι έχει χαρακτηρισθεί επίσης ως περιοχή SPA (Special 

Protected Area), σύμφωνα με την οδηγία 79/409/ΕΟΚ για τη διατήρηση και 

προστασία των άγριων πουλιών της Ευρώπης. προστασία της ορνιθοπανίδας. Τέλος, 

σύμφωνα με την καταγραφή που έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Corine 

Biotopes Project, οι περιοχές Κορυφές Όρους Πήλιο (120.000 στρ.), Όρμος Σούρπης 

- Στόμιο Μαγνησίας (13.000 στρ.), Κουρί Αλμυρού (1.200 στρ.) και βουνά Γκούρας 
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(75.000 στρ.) έχουν χαρακτηρισθεί ως σημαντικοί βιότοποι (ΥΠΕΧΩΔΕ, 1998). 

Στην περιοχή της χερσαίας Μαγνησίας υπάρχουν 13 καταφύγια άγριας ζωής 

(Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσαλίας και νήσων Σποράδων, 2003): 

 Σαρακηνός –Καλιακούδα: Κοινότητα Μακρυνίτσας, έκταση 27.500 στρ. 

 Άγιος Δημήτριος-Ίταμο: Περιοχή Δήμων Μηλεών-Αφετών-Μουρεσίου, έκταση 

10.640 στρ. 

 Ι.Μ. Φλαμουρίου: Δήμος Κάρλας (Δ.Δ. Κεραμιδίου), έκταση 18.000 στρ. 

 Δάσος Παλιάς Μιτζέλας: Δήμος Ζαγοράς (Δ.Δ. Πουρίου), έκταση 24.000 στρ. 

 Φαρδυκόλη-Πιερία-Αγ. Βλάσιος: Κοινοτήτων Βρύναινας-Αγ. Ιωάννου. Έκταση 

5400 στρ. 

 Γκράντζια: Περιοχή Πτελεού-Σούρπης. Έκταση 12.460 στρ. 

 Πλάτανος: Περιοχή Κοκκωτών-Πλατάνου-Κωφών. Έκταση 14700 στρ. 

 Βαθύ Γκρέκι: Περιοχή Κοκκωτών-Βρύναινας-Ι.Μ. Ξενιάς. Έκταση: 13.100 στρ. 

 Χολόρεμα-Κουρί: Περιοχή Δήμου Αλμυρού. Έκταση: 14.000 στρ. 

 Λειχούρα: Περιοχή Δήμου Πτελεού. Έκταση 500 στρ. 

 Έλος Σούρπης: Περιοχή Δήμων Σούρπης και Αλμυρού. Έκταση: 3.100 στρ. 

 Ανάβρα: Κοινότητα Ανάβρας. Έκταση: 8.000 στρ. 

 Ζερέλια (λίμνες): Περιοχή Δήμου Αλμυρού. Έκταση: 500 στρ 

Απαγορεύεται επίσης το κυνήγι της εξής δέκα (10) περιοχές:  

α) Λόφο Γορίτσας (έκταση 900 στρ.), μέχρι 31-7-2006. 

β) Δένδρο (εκτροφείο): Παλιούρι, 300 μέτρα περιμετρικά του εκτροφείου. 

γ) Νησίδα Αλατάς: Κοινότητα Τρικερίου, έκταση 530 στρ., μέχρι 31-7-2007. 

δ) Αγριόλευκες: Δήμος Ζαγοράς, έκταση 6.670 στρ., μέχρι 31-7-2007. 

ε) Αλωνάκι-Ασπρομάτι-Πουρί: Δήμος Σηπιάδας, έκταση 7.500 στρ., μέχρι 31-7-

2007. 

στ) Σβάλα-Χούνες: Περιοχή Νεοχωρίου, έκταση 10.560 στρ. 

ζ) Λιγαρόρεμα-Δένδρα-Παληούρι: Δήμοι Αισωνίας και Βόλου, έκταση 9.560 στρ., 

μέχρι 31-7-2007. 

η) Παλαιό Τρίκερι: Έκταση 3.000 στρ., μέχρι 19-8-07. 

θ) Βελεστίνο: Έκταση 4.665 στρ., μέχρι 31-7-08. 

ι) Αχίλλειο-Άγιοι Θεόδωρο: Έκταση 13.000 στρ., μέχρι 19-8-06. 
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3.5.3.4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Η περιοχή της θέσης εγκατάστασης, σήμερα αποτελεί αγροτική έκταση, που 

χρησιμοποιείται για παραγωγή μονοετών καλλιεργειών δηλαδή σιτηρών. 

 

3.5.4. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

3.5.4.1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 

 

Χωροταξική οργάνωση 

Νοτιοδυτικά της περιοχής μελέτης διέρχεται ασφαλτοστρωμένος δρόμος, που 

αποτελεί τμήμα της νέας εθνικής οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης. 

Σε ότι αφορά τις αποστάσεις από τους οικισμούς, το γήπεδο απέχει 500m από 

το όριο του οικισμού Νέος Πλάτανος, 3.380m από το όριο του οικισμού Χοροστάσι 

και 3.140m από τον οικισμό του Αλμυρού. Η απόσταση από το αεροδρόμιο της Νέας 

Αγχίαλου είναι 5.155 m. 

 

3.5.4.2. ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Στην άμεση περιοχή του έργου δεν υπάρχει κάποια βιομηχανική 

δραστηριότητα. Δεν υπάρχουν μεμονωμένες κατοικίες, αλλά ούτε και αγροικίες, παρά 

μόνο ο οικισμός Νέος Πλάτανος στα 500 μέτρα. Τέλος, στο διπλανό οικόπεδο 

προβλέπεται να κατασκευαστεί φωτοβολταικό πάρκο 491,4 ΚW. 

 

3.5.4.3. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Οι κηρυγμένοι και υπό κήρυξη αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία της περιοχής 

φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

  

Κηρυγμένοι και υπό Κήρυξη Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία 

Αλμυρός 

Η Πόλη Άλος  

Ο Προιστορικός οικισμός στο Δήμο Αλμυρού, θέση Μαγούλα  

Ο Προιστορικός οικισμός στην κοινότητα Ευξεινούπολης, θέση Μαγούλα Ζερέλια 

Το Πεδίο της αρχαίας μάχης στην κοινότητα Ευξεινούπολης, θέση Κρόκιο Πεδίο 

Τα διάφορα κινητά ευρύματα στην κοινότητα Κοκκωτοί 

Η Οχυρωμένη πόλη – Τάφοι στην κοινότητα Κωφοί 

Οι λαξευτοί Μυκηναικοί Τάφοι στην κοινότητα Μαυρόλοφος, θέση Μαμαλαίικα 

Το Ιερό Γεωμετρικών χρόνων στην κοινότητα Νεοχωράκι 

Τα Λείψανα αρχαίας Ακρόπολης στην κοινότητα Νεοχωράκι 
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Κηρυγμένοι και υπό Κήρυξη Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία 

Τα Λείψανα αρχαίας Ακρόπολης  στην κοινότητα Νεοχωράκι 

Ο Προιστορικός οικισμός στην κοινότητα Πέρδικα Κροκίου, θέση Γιούσλα 

Ο Προιστορικός οικισμός στην κοινότητα Πέρδικα Κροκίου, θέση Μαγούλα Χατζή 

Ο Προιστορικός οικισμός στην κοινότητα Νέου Πλατάνου, θέση Μαγούλα 

Πλατανιώτικη 
Τα Λείψανα αρχαίου τείχους στην κοινότητα Πλάτανος, θέση Κεφάλωση Πλατάνου 

Ο Προιστορικός οικισμός - Οχυρωμένη πόλη στην κοινότητα Φυλάκη  

Η Βουλοκαλύβα στο χωριό Πλάτανος. Σ’ αυτήν εντοπίστηκαν σαράντα (40) ταφικοί 

τύμβοι 
Το Παλιό Γυμνάσιο  Αλμυρού 

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Αλμυρού 
  

Σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα έγγραφα των αρχαιολογικών υπηρεσιών, δεν 

υπάρχουν κηρυγμένοι ή υπό κήρυξη αρχαιολογικοί χώροι στην άμεση περιοχή του 

έργου. Παρόλο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να αναφέρουμε κάποια ιστορικά στοιχεία της 

περιοχής. 

 

3.5.4.4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

 

Με βάση το ΠΠΧΣΑΑ, τα οικιστικά κέντρα της Μαγνησίας κατατάσσονται 

σε τέσσερα επίπεδα, από το δεύτερο έως το πέμπτο. Κέντρο πρώτου επιπέδου δεν 

υπάρχει στον νομό, και τον ρόλο αυτό παίζει η Λάρισα, από την οποία εξαρτάται το 

οικιστικό δίκτυο της Μαγνησίας. Ωστόσο, όπως αναφέρεται παρακάτω, ο Βόλος έχει 

ένα ειδικό ρόλο που υπερβαίνει τα συνήθη πλαίσια ενός κέντρου δευτέρου επιπέδου. 

Ο Δήμος Αλμυρού ανήκει στην κατηγορία 5.001- 10.000 κατοίκων. Η 

Ευξεινούπολη και η Σούρπη ανήκουν στην κατηγορία 2.001- 5.000 κατοίκων, ο 

Πτελεός στην κατηγορία 1.001- 2.000 κατοίκων, ο Νέος Πλάτανος, η Ανάβρα, το 

Αχίλλειο και η Αμαλιάπολη στην κατηγορία 501-1000 κατοίκων και οι υπόλοιποι 

οικισμοί ανήκουν στην κατηγορία 0- 500. 

Παρατηρούμε πως η περιοχή μελέτης διασχίζεται από τον Π.Α.Θ.Ε. ο οποίος 

τη χωρίζει σε δύο τμήματα το Ανατολικό και το Δυτικό. Το Ανατολικό εμφανίζεται 

πιο ευνοημένο σε σχέση με το δυτικό για τους εξής λόγους: 1) υπάρχει μεγαλύτερη 

συγκέντρωση πληθυσμού στα παράλια, όπου και αναπτύσσονται τουριστικές 

δραστηριότητες, 2) εκεί βρίσκεται το μεγαλύτερο πεδινό κομμάτι, το οποίο σημαίνει 

υψηλή συγκέντρωση γεωργικής καλλιέργειας, 3) η ύπαρξη του αεροδρομίου που 

βρίσκεται ανάμεσα στους οικισμούς Αλμυρού και Νέας Αγχιάλου ενδέχεται να 

αποτέλεσε πόλο έλξης πληθυσμού. Αντίθετα, στο δυτικό κομμάτι υπάρχουν κυρίως 
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μικροί οικισμοί κάτω των 500 κατοίκων, οι οποίοι βρίσκονταν κυρίως σε ορεινές 

περιοχές και δεν εμφανίζουν ιδιαίτερη ανάπτυξη. 

 

Δημογραφικές τάσεις της περιοχής μελέτης 

 Ο πληθυσμός του Δ. Αλμυρού παραμένει για πολλές δεκαετίες σε υψηλές 

πληθυσμιακές συγκεντρώσεις σε σχέση με τους άλλους δήμους. Αποτελεί περιοχή 

αστικής συγκέντρωσης και όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι θα συνεχίσει να 

διαδραματίζει και στο άμεσο μέλλον καταλυτικό παράγοντα στη συγκέντρωση του 

πληθυσμού. Αυτή η πόλωση ίσως ενισχυθεί εάν παρατηρηθεί και μια σταδιακή 

αποκέντρωση υπηρεσιών και κεντρικών λειτουργιών από τον δήμο Βόλου στον δήμο 

Αλμυρού. 

 Σταθεροποίηση πληθυσμιακής κατάστασης των δήμων Σούρπης και Πτελεού και 

της κοινότητας Ανάβρας. Αποτελούν δευτερεύοντες εστίες συγκέντρωσης με 

αντίστοιχες πληθυσμιακές αναλογίες. Οι τάσεις δείχνουν ότι πολύ δύσκολα θα 

φτάσουν το επίπεδο δήμων Αλμυρού και Ν. Αγχιάλου καθώς αυτές είναι σταθερές 

έως πτωτικές. 

 

Κοινωνικά χαρακτηριστικά 

Εξετάζοντας την περιοχή μελέτης από άποψη υποδομών στην εκπαίδευση, 

παρατηρείται (όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες) ότι στον Δήμο Αλμυρού 

υπάρχουν όλες οι βαθμίθες του εκπαιδευτικού συστήματος, από την προσχολική 

αγωγή μέχρι την πρωτοβάθμια. Στον Αλμυρό λειτουργεί ένα Κέντρο Υγείας με 

σημαντικό αριθμό μόνιμου προσωπικού (27 άτομα) που εξυπηρετεί τους κατοίκους 

όλου του Δήμου. Επίσης, υπάρχει ένα Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων 

(ΚΑΠΗ). Στον Δήμο Αλμυρού παρουσιάζεται το φαινόμενο της συγκέντρωσης των 

αθλητικών εγκαταστάσεων κυρίως, στην έδρα του Δήμου, ενώ στα Δημοτικά 

διαμερίσματα υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις υποδομών. Στο Δήμο Αλμυρού έχουν 

ιδρυθεί αρκετοί πολιτιστικοί σύλλογοι, που με τη δραστηριοποίησή τους συμβάλλουν 

στην πολιτιστική αναβάθμιση της περιοχής. Επίσης υπάρχουν Αρχαιολογικό 

Μουσείο, Πνευματικό Κέντρο και Ωδείο, που όμως όλα βρίσκονται συγκεντρωμένα 

στην έδρα του Δήμου. 

 



 

 

83 

Παρακάτω ακολουθεί διάρθρωση των υποδομών του οικισμού του Αλμυρού. 

Αλμυρός (τρίτου επιπέδου) 

 Υγεία-Πρόνοια: Κέντρο Υγείας. 

 Εκπαίδευση: Δύο Γυμνάσια, Ένα Λύκειο, ΤΕΛ, ΤΕΣ. 

 Πολιτιστικά: Πολιτιστικό κέντρο, Αρχαιολογικό Μουσείο. 

 Αθλητισμός: Εθνικό Στάδιο. 

 Λοιπές υπηρεσίες: Δασαρχείο, Κέντρο Γεωργικής Ανάπτυξης (ΚΕΓΕ), Γραφείο 

Πολεοδομίας, Αγροφυλακή, Τελωνείο, Ειρηνοδικείο, Υποθηκοφυλακείο, Αγροτικό 

Σωφρονιστικό κατάστημα ανηλίκων, Αγροτικό κτηνιατρείο, Αστυνομικό τμήμα, 

ΔΟΥ, ΕΛΤΑ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, τράπεζα, ΙΚΑ, Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης. 

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται οι απογραφές του πληθυσμού τα έτη 

1991 και 2001 του νέου καλλικρατικού δήμου που αποτελείται από τους 

καποδιστριακούς Δήμους Αλμυρου, Σούρπης, Πτελεού και την κοινότητα Ανάβρας 

[10]. 

 

Έτος Απογραφής 1991 2001 

Τόπος μόνιμης διαμονής     

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 13783 13198 

ΔΗΜΟΣ ΠΤΕΛΕΟΥ 2652 2648 

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗΣ 3283 3698 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΡΑΣ 632 595 

ΣΥΝΟΛΟ 20350 20139 
 

Όσων αφορά σε επίπεδο δήμου, η παραγωγική δραστηριότητα έχει ως εξής: 

Βαριά βιομηχανία βρίσκεται μόνο ανατολικά της θέσης του έργου και συγκεκριμένα 

στις θέσεις «Τσιγκέλι» και «Γρασίδια», που απέχουν πάνω από 2.500 m από το έργο, 

τις εξής βιομηχανίες: 

 SOVEL ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΑΛΥΒΑ (ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΕΙΟ) 

ΑΛΜΥΡΟΣ ΘΕΣΗ ΤΣΙΓΚΕΛΙ. 

 ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥ 

ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ.ΘΕΣΗ:ΓΡΑΣΙΔΙΑ ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ49-51 

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ. 

 ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥ ΣΕ ΠΛΟΙΑ 

ΘΕΣΗ ΤΣΙΓΚΕΛΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΒΟΛΟΣ. 

 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΘΕΣΗ ''ΤΣΙΓΓΕΛΙ''. 
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 ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΩΛΗΝΩΝ -ΚΟΙΛΟΔΟΚΩΝ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

ΑΛΜΥΡΟΥ ΘΕΣΗ ΤΣΙΓΚΕΛΙ. 

 

Οι υπόλοιπες παραγωγικές επιχειρίσεις είναι: 

 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΕ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΩΣΗ 

ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ 8 ΑΛΜΥΡΟΣ. 

 ΒΙΟΤΣΙΜΕΝΤ-ΕΛΑΙΟΘΛΙΠΤΙΚΗ Α. (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ ΑΕ) 

ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ - 37100 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. 

 ΒΙΟΤΣΙΜΕΝΤ-ΕΛΑΙΟΘΛΙΠΤΙΚΗ Α. (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ Ε) 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΘΕΣΗ '' ΚΕΦΑΛΩΣΗ'' ΑΛΜΥΡΟΣ. 

 ΓΚΙΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. 

 ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΟΕ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ 

ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. 

 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Ε. ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 

ΓΙΑΟΥΡΤΗΣ  ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ. 

 ΠΑΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ. 

 ΤΕΜΚΑΤ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 111- ΛΑΡΙΣΑ. 

 ΤΣΑΜΗΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΑΣΤΗΡΟΤΡΙΒΕΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΡΑΣΙΔΙΑ 

ΠΛΑΤΑΝΟΥ. 

 ΦΥΡΑΛ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΘΕΣΗ 

ΒΟΥΛΟΚΑΛΥΒΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ. 

 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. 

 ΑΓΡΕΞ ΑΕ ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΠΕΟ ΒΟΛΟΥ-ΑΛΜΥΡΟΥ 

ΑΛΜΥΡΟΣ. 

 ΑΓΡΟΑΞΩΝ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΠΟΡΩΝ Κρόκιο Αλμυρού 

Τ.Κ. 37100 Μαγνησία. 

 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΒΡΑΣ ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΝΑΒΡΑ 

ΑΛΜΥΡΟΥ. 

 ΑΠΟ ΝΤΟΜΗΛ ΑΕ ΣΕ ΑΓΡΟΣΙΤ Α.Ε.Β.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΧΥΜΩΝ 
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ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΔΙΚΑ ΣΤΕΝΟΛΑΚΚΑ ΑΛΜΥΡΟΣ. 

 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΕ ARGOWINE ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΚΡΟΚΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ. 

 ΓΕΩΦΡΟΝΤΙΣ ΑΒΕΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΥ Κρόκιο Αλμυρού, 

Τ.Κ. 37100, Αλμυρός, Μαγνησία. 

 ΓΙΑΝΝΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΡΟΚΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΡΟΚΙΟ. 

 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ-ΣΦΑΓΕΙΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΛΜΥΡΟΣ. 

 ΔΙΠΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΑΒΔΩΝ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΒΟΛΟΥ 26 ΑΛΜΥΡΟΣ. 

 ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Ε. ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ 

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ  ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗ ΑΛΜΥΡΟΥ 

ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗ ΑΛΜΥΡΟΥ. 

 ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ Πλάτανος, Τ.Κ. 37100, 

Αλμυρός, Μαγνησία. 

 ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ 

ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ ΑΧΙΛΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ. 

 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 

ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΑΛΜΥΡΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. 

 ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΑΛΜΥΡΟΥ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ 

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΑΛΜΥΡΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. 

 ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΑΛΜΥΡΟΥ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΕΙΟ 

ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ  Ν.ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ 15 ΔΡΥΜΩΝΑΣ ΑΛΜΥΡΟΣ. 

 ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΑΛΜΥΡΟΥ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΕΙΟ 

ΕΛΙΑΣ  ΔΡΥΜΩΝΑΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ 15 ΑΛΜΥΡΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ. 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ 

ΕΠΙΠΛΩΝ  ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ ΤΚ 37100 ΑΛΜΥΡΟΣ. 

 ΚΑΟΙΛ-ΑΦΟΙ ΚΟΥΤΛΑ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΤΣΙΓΚΕΛΙ ΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΑ ΠΕΡ/ΚΗ ΟΔΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΛΑΧ/ΡΑΣ. 

 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΙOY ΙΩΑΝΝΑ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ 

ΑΛΜΥΡΟΣ. 

 ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ-

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑ  ΑΛΜΥΡΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. 

 ΚΟΜΝΟΥ ΑΘΑΝ.ΑΦΟΙ ΟΕ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΘΕΣΗ 
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ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΡΠΗΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 55 ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΑΘΗΝΑ. 

 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗ Κ. ΑΦΟΙ ΕΕ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΡΑΗ 49 ΑΛΜΥΡΟΣ. 

 ΛΑΖΑΡΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗ ΑΛΜΥΡΟΥ. 

 ΜAST FOODS ΑΒΕΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ 

ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 284ο Χλμ. Αθηνών - Θεσσαλονίκης, Πλάτανος, Τ.Κ. 37100, 

Αλμυρός, Μαγνησία. 

 ΜΑΚΑΝΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗΣ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΑΛΜΥΡΟΣ 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. 

 ΜΑΚΑΝΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΜΥΓΔΑΛΩΝ ΚΡΟΚΙΟ 

ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  

 ΜΑΚΑΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΜΥΓΔΑΛΩΝ ΚΡΟΚΙΟ 

ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. 

 ΜΠΙΣΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΜΠΕΤΟΣΙΔΗΡΟΥ 

ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗ ΑΛΜΥΡΟΥ. 

 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙO ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ 

ΑΛΜΥΡΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. 

 ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΛΜΥΡΟΣ. 

 ΝΙΦΟΡΟΥ ΑΦΟΙ ΣΠΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΥΓΔΑΛΩΝ ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ ΑΛΜΥΡΟΣ. 

 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΓΕΒΕΕ ΑΠΟΘ.-ΣΥΝΤ.-ΣΥΣΚ.-ΔΙΑΛΟΓΗ 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ Κ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 292ο Χλμ. Αθηνών - Θεσσαλονίκης, Κρόκιο, Τ.Κ. 

37100, Αλμυρός, Μαγνησία. 

 ΡΟΥΣΣΑΣ ΕΠΕ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ 1ο Χλμ. Αλμυρού - Κωφών, Τ.Κ. 37100, 

Αλμυρός, Μαγνησία. 

 ΣΙΟΥΤΗΣ ΑΕ ΣΙΛΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 1ο Χλμ. Παλ. Εθν. 

Οδού Αλμυρού - Αθηνών, Τ.Κ. 37100, Αλμυρός, Μαγνησία. 

 ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ- ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 10 ΧΛΜ.ΕΟ ΑΛΜΥΡΟΥ-

ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ ΑΛΜΥΡΟΣ. 

 ΣΠΥΡΟΥ ΣΠΥΡΟΣ ΑΕΒΕ ΑΠΟΧΝΟΩΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ 10 

ΧΛΜ.ΑΛΜΥΡΟΥ-ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ ΑΛΜΥΡΟΣ. 

 ΤΖΙΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ ΣΤ.ΚΟΜΗΤΑ 32 ΑΛΜΥΡΟΣ 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. 
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 ΤΣΑΝΗ ΖΩΗ ΥΠΕΓΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΝΑΒΡΑ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΝΑΒΡΑ ΑΛΜΥΡΟΥ. 

 ΧΑΪΔΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΦΙΑΛΛΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 

ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΗ ''ΑΡΜΟΤΛΙΚΙ'' ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗ ΑΛΜΥΡΟΥ. 

 ΒΕΡΟΥΚΑΣ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕΒΕ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 8 ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΘΗΝΑ. 

 ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΟΥΡΠΗΣ ΕΠΕ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. 

 ΕΡΤΕΛ ΓΙΟΧΑΝ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΣΟΥΡΠΗ 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. 

 ΤΣΙΟΚΑΡΑ ΑΡΓΥΡΩ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΒΡΥΝΑΙΝΑ 

ΣΟΥΡΠΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΡΥΝΑΙΝΑ. 

 ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΤΕΛΕΟΥ 

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ  ΠΤΕΛΕΟΣ. 

 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡ.-ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΟΕ ΚΙΝΗΤΟ ΣΠΑΣΤΗΡΟΤΡΙΒΕΙΟ 

ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΤΕΛΕΟΣ. 

 ΚΥΡΜΑ-ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΟΥ & ΨΥΓΕΙΟ 

ΠΤΕΛΕΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. 

 ΣΙΑΜΑΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΠΤΕΛΕΟΣ 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. 

 

Όπως παρατηρούμε από τα παραπάνω, στον δήμο Αλμυρού συναντώνται 

συχνά επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή τυροκομικών και την 

επεξεργασία ελιάς και μαρμάρου. Το κυριότερο εξορυσσόμενο υλικό της περιοχής 

μελέτης είναι το μάρμαρο, όχι λόγω των υψηλών ποσοτήτων σε m3 αλλά εξαιτίας της 

σπανιότητάς του. Με διαβάθμιση από το κρεμ έως το ροζ εξορύσσεται το 

επονομαζόμενο ροζ μάρμαρο. Σπάνιο σε ελληνική αλλά και παγκόσμια κλίμακα 

γεγονός που επιτρέπει την εξαγωγή του οπότε και τη λειτουργία του ως οικονομικό 

πόρο. 

 

Γεωργία - Κτηνοτροφία 

Τα κυριότερα παραγόμενα αγροτικά προϊόντα είναι: σιτηρά, βαμβάκι, 

ζαχαρότευτλα, μηδική, μήλα, αχλάδια, ροδάκινα, βερίκοκα, εσπεριδοειδή, σταφύλια, 

λαχανικά, λάδι και βρώσιμες ελιές. 

Στον Δήμο Αλμυρού, το 1993 το μεγαλύτερο ποσοστό της καλλιεργήσιμης 
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γης κάλυπταν οι αροτριαίες εκτάσεις, σε ποσοστό 47%. Όσον αφορά την παραγωγή, 

οι βιομηχανικές τομάτες αποτελούν το υψηλότερο ποσοστό 28%. Το 2000 το 

μεγαλύτερο ποσοστό της καλλιεργήσιμης γης κάλυπταν πάλι οι αροτριαίες εκτάσεις, 

σε ποσοστό 47%, ενώ το μικρότερο τα αγγούρια, οι αχλαδιές και οι ροδακινιές, σε 

ποσοστό 0,5%. Όσον αφορά την παραγωγή, το σκληρό σιτάρι αποτελεί το 

μεγαλύτερο ποσοστό, 71%, ενώ το μικρότερο οι άμπελοι σταφιδάμπελοι, 0,3%. Το 

2004 το μεγαλύτερο ποσοστό της καλλιεργήσιμης γης κάλυπταν το άχυρο σιτηρών σε 

ποσοστό 40%, ενώ το μικρότερο η φακή σε ποσοστό 0,5%. Όσον αφορά την 

παραγωγή, το άχυρο σιτηρών σε ποσοστό 78%, ενώ το μικρότερο η φακή σε ποσοστό 

0,04%. Διαχρονικά, η παραγωγή αροτριαίων καλλιεργειών και άμπελων 

σταφιδάμπελων παραμένει σταθερή, η παραγωγή αγγουριών, αχλαδιών, ροδακινιών 

και βιομηχανικών τοματών μειώθηκε, ενώ η παραγωγή σκληρών σιταριών αυξήθηκε. 

Κατά το παρελθόν η κτηνοτροφία της περιοχής, αφορούσε κυρίως σε 

αιγοπροβατοτροφία και δευτερευόντως σε εκτροφή βοοειδών και χοίρων. Στην 

παρούσα φάση υπάρχει μια τάση ανατροπής αυτής της κατάστασης. 

Η εκτροφή των αιγοπροβάτων είναι παραδοσιακής μορφής (ημι-νομαδικής) 

ακόμη και σήμερα, ενώ η βοοτροφία και η χοιροτροφία, που ήταν ελευθέρας βοσκής, 

αρχίζει να προσανατολίζεται σε οργανωμένες μονάδες - εκμεταλλεύσεις. Όλες σχεδόν 

οι εκμεταλλεύσεις είναι οικογενειακής μορφής, χαμηλής έντασης κεφαλαίου, με 

μικτή κατεύθυνση γάλακτος, τυροκομικών και κρέατος. Η ανεξέλεγκτη όμως 

βόσκηση σε συνδυασμό με την υπέρμετρη αύξηση του ζωικού κεφαλαίου, οδήγησαν 

στην υποβάθμιση των βοσκοτόπων, με αρνητικές επιπτώσεις στη διατροφή των ζώων, 

αλλά και στην ισορροπία του φυσικού οικοσυστήματος. 

Τα βασικά προϊόντα που παράγονται στην περιοχή μελέτης είναι τα 

γαλακτοκομικά προϊόντα και το κρέας. Γαλακτοκομικά προϊόντα είναι το γάλα και το 

τυρί. Κάποια από αυτά τα προϊόντα (φέτα, γαλοτύρι, κασέρι, μανούρι, μπάτζος) είναι 

αναγνωρισμένα για την Περιφέρεια Θεσσαλίας ως προϊόντα προστατευόμενης 

ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ), αλλά έως σήμερα κανένας παραγωγός δεν έχει 

εκδηλώσει ενδιαφέρον για να παράγει προϊόντα ΠΟΠ. Η παραγωγή κρέατος αφορά 

αιγοπρόβατα, βοοειδή και χοιρινά. 

Η εμπορία των αγροτικών προϊόντων δεν μπορεί να θεωρηθεί αναπτυγμένη, 

ταυτίζεται, όμως, με την κατάσταση που επικρατεί σε όλες τις ορεινές και 

μειονεκτικές περιοχές της χώρας. Έχει, ουσιαστικά, τοπικό χαρακτήρα και 

περιορίζεται, κυρίως, στα ιστορικά γεωγραφικά όρια της επαρχίας Αλμυρού. 
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3.5.4.5. ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

  

Η μόνη πηγή ρύπανσης στην περιοχή του έργου είναι η χρήση φυτοφαρμάκων 

στις καλλιέργειες. Μετά από επιτόπια έρευνα διαπιστώθηκε ότι στην περιοχή μελέτης 

δεν υπάρχουν οχλούσες βιομηχανίες - βιοτεχνίες, που να επιβαρύνουν δυσανάλογα το 

δίκτυο της ΔΕΗ. 

 

3.5.4.6. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

  

Το ατμοσφαιρικό περιβάλλον στην περιοχή του έργου δεν είναι επιβαρημένο, 

καθώς δεν υπάρχουν βιοτεχνίες - βιομηχανίες ή άλλες παραγωγικές δραστηριότητες 

γύρω από την περιοχή του έργου. 

 

3.5.4.7. ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΔΟΝΗΣΕΙΣ, ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ 

  

Το ακουστικό περιβάλλον στην περιοχή του έργου δεν είναι επιβαρημένο, 

ούτε υπάρχουν πηγές δονήσεων ή ακτινοβολιών. 

 

3.5.4.8. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ 

  

Οι Λεκάνες Απορροής στην περιοχή μελέτης, εντοπίζονται κυρίως στο βόρειο 

τμήμα της υπό μελέτη περιοχής και πιο συγκεκριμένα στην πεδιάδα του Αλμυρού. 

Ενδιαφέρουσες από μορφολογική άποψη είναι οι δύο γειτονικές, ηφαιστειακής 

προέλευσης και μικρής έκτασης λίμνες ‘Ζιλέρια’, στην περιοχή του Αλμυρού. Όσον 

αφορά τα επιφανειακά νερά παρατηρούμε ότι οι παροχές μειώνονται αισθητά κατά 

τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο. Το υπό μελέτη έργο, δεν έχει καμία σχέση 

και καμία επίδραση στα νερά της περιοχής. 

 

3.5.5. ΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 

  

Ο ήλιος εκπέμπει τεράστια ποσότητα ενέργειας ημερησίως. Η ηλιακή 

ακτινοβολία αξιοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρισμού με δύο τρόπους. Θερμικές 

και φωτοβολταϊκές εφαρμογές. Η πρώτη είναι η συλλογή της ηλιακής ενέργειας για 

να παραχθεί θερμότητα, κυρίως για τη θέρμανση του νερού και τη μετατροπή του σε 

ατμό για την κίνηση τουρμπίνων. Στη δεύτερη εφαρμογή τα φωτοβολταϊκά 

συστήματα μετατρέπουν το φως του ήλιου σε ηλεκτρισμό με τη χρήση 
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φωτοβολταϊκών κυψελών ή συστοιχιών. Αυτή η τεχνολογία που εμφανίστηκε στις 

αρχές του 1970 στα διαστημικά προγράμματα των ΗΠΑ έχει μειώσει το κόστος 

παραγωγής ηλεκτρισμού με αυτόν τον τρόπο από $300 σε $4 το Watt. Τα 

φωτοβολταϊκά συστήματα χρησιμοποιούνται κυρίως σε αγροτικές και 

απομακρυσμένες περιοχές όπου η σύνδεση με το δίκτυο είναι πολύ ακριβή. Αν και 

όλη η γη δέχεται την ηλιακή ακτινοβολία, η ποσότητα της εξαρτάται κυρίως από τη 

γεωγραφική θέση, την ημέρα, την εποχή και τη νεφοκάλυψη. Η έρημος δέχεται 

περίπου το διπλάσιο ποσό ηλιακής ενέργειας από άλλες περιοχές. 

Ο όρος παγκόσμια θέρμανση (global warming) δηλώνει μία ειδική περίπτωση 

κλιματικής μεταβολής και αναφέρεται στην αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της 

ατμόσφαιρας της γης και των ωκεανών. Ο όρος είναι εν γένει ουδέτερος ως προς τα 

αίτια πρόκλησης της θέρμανσης του πλανήτη, ωστόσο έχει επικρατήσει να υπονοεί 

την ανθρώπινη παρέμβαση. Αποδίδεται συχνά με διαφορετικό τρόπο, ως πλανητική 

(υπέρ)θέρμανση ή παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας, ενώ άλλες φορές ταυτίζεται 

με το φαινόμενο του θερμοκηπίου που αποτελεί έναν μηχανισμό παγκόσμιας 

θέρμανσης. 

Η επίσημη επιστημονική θέση πάνω στις κλιματικές μεταβολές, όπως αυτή 

εκφράζεται από την Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος 

(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) του OHΕ, είναι πως η μέση 

θερμοκρασία του πλανήτη έχει αυξηθεί 0.6 ± 0.2 °C από τα τέλη του 19ου αιώνα και 

πως η αύξηση αυτή οφείλεται σημαντικά στην ανθρώπινη δραστηριότητα των 

τελευταίων πενήντα ετών. 

Σχετικά με τις κλιματικές μεταβολές που αναμένονται μελλοντικά, επικρατεί 

ένα σημαντικό ποσοστό αβεβαιότητας σε επίπεδο επιστημονικών προβλέψεων, ενώ 

το θέμα αποτελεί επιπλέον ένα αμφιλεγόμενο πολιτικό ζήτημα, που σχετίζεται με την 

ανάγκη λήψης πολιτικών μέτρων αντιμετώπισης του προβλήματος της παγκόσμιας 

θέρμανσης, εκ μέρους των κυβερνήσεων. 

Σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες της IPCC, η θερμοκρασία της Γης 

ενδέχεται να αυξηθεί κατά 1.4 - 5.8 °C εντός της χρονικής περιόδου 1990 και 2100. 

Οι συνέπειες μίας τέτοιας ενδεχόμενης αύξησης, επεκτείνονται και σε άλλου είδους 

μεταβολές, όπως αύξηση της στάθμης των θαλασσών ή δημιουργία ακραίων καιρικών 

φαινομένων όπως πλημμύρες, τυφώνες ή εξαφάνιση βιολογικών ειδών. Αν και το 

φαινόμενο της παγκόσμιας θέρμανσης αναμένεται να αυξήσει την ένταση και την 

συχνότητα τέτοιων μεταβολών, θεωρείται δύσκολο να συνδεθεί κάθε μεμονωμένο 
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γεγονός ως άμεσο αποτέλεσμα της. 

Οι κλιματολογικές παράμετροι μεταβάλλονται τόσο μέσα από φυσικές 

"εσωτερικές" διαδικασίες όσο και από εξωτερικές παρεμβάσεις, ανθρώπινες ή μή 

(όπως η ηλιακή δραστηριότητα ή η έκλυση αερίων του θερμοκηπίου από ηφαίστεια). 

Ο εμπλουτισμός της ατμόσφαιρας με αέρια όπως το διοξείδιο του άνθρακα 

(CΟ2) ή το μεθάνιο (CH4), έχουν ως αποτέλεσμα τη θέρμανση του πλανήτη, εφόσον 

δε συνοδεύονται από άλλες μεταβολές στην ατμόσφαιρα. Το αποκαλούμενο και 

φυσικό φαινόμενο του θερμοκηπίου, ευθύνεται εξ' άλλου για μία αύξηση της 

θερμοκρασίας της Γης περίπου 30 °C, γεγονός που την καθιστά και κατοικήσιμη. 

Ανθρωπογενείς δραστηριότητες συντελούν στην αύξηση της συγκέντρωσης 

των αερίων των κατώτερων στρωμάτων της ατμόσφαιρας (διοξείδιο του άνθρακα, 

υδρατμοί, χλωροφθοράνθρακες, όζον κλπ.), συνεισφέροντας με 450 εκατομμύρια 

τόνους μεθανίου κάθε χρόνο. Οι συγκεντρώσεις σε διοξείδιο του άνθρακα και 

μεθάνιο έχουν αυξηθεί από το 1750 κατά 31% και 149% αντίστοιχα, ενώ βρίσκονται 

στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 650.000 ετών. Εκτιμάται ότι τα τρία τέταρτα 

της ανθρωπογενούς παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα, οφείλεται σε χρήση ορυκτών 

καυσίμων, ενώ το υπόλοιπο μέρος προέρχεται από αλλαγές που συντελούνται στο 

έδαφος, κυρίως μέσω της αποδάσωσης. 

Οι προβλεπόμενες συνέπειες της παγκόσμιας θέρμανσης ποικίλουν και 

αφορούν στο περιβάλλον καθώς και στην ίδια την ανθρώπινη ζωή. Στις κυριότερες 

από αυτές συγκαταλέγονται η αύξηση της στάθμης των θαλασσών καθώς και 

διαφορετικά ακραία καιρικά φαινόμενα. Η εκτίμηση των επιπτώσεων της 

συγκέντρωσης των αερίων θερμοκηπίου στη γενικότερη οικολογική ισορροπία, 

αποτελεί πεδίο επιστημονικής αντιπαράθεσης καθώς υπάρχουν πολλές διαφορετικές 

παράμετροι που αλληλεπιδρούν και πολλά στοιχεία που πρέπει να συνεκτιμηθούν. 

Η παγκόσμια θέρμανση μπορεί να συμβάλλει στην αλλαγή του κλίματος της 

Γης μετακινώντας τις ζώνες βροχοπτώσεως, από τον ισημερινό προς τον βορρά και 

ερημοποιώντας το κάτω τμήμα της εύκρατης ζώνης. Αυτό συνεπάγεται αλλαγές 

στους διάφορους τύπους βλάστησης τόσο στις γεωργικές όσο και στις δασικές 

εκτάσεις. Αναμένονται επιπλέον συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως κύματα 

θερμότητας και ξηρασίες ή έντονες βροχοπτώσεις ανάλογα με την περιοχή. 

Η παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας μπορεί να οδηγήσει σε άνοδο της 

στάθμης των θαλασσών, μέσω της θερμικής διαστολής των υδάτων και την τήξη των 

πάγων. Μία αύξηση της θερμοκρασίας κατά 1,5 έως 4,5 °C εκτιμάται πως μπορεί να 
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οδηγήσει σε μία άνοδο της στάθμης κατά 15 έως 95 εκατοστά (IPCC 2001). Η άνοδος 

αυτή, μπορεί να έχει καταστρεπτικές συνέπειες, προκαλώντας πλημμύρες σε περιοχές 

που βρίσκονται σε χαμηλό υψόμετρο και κοντά στο επίπεδο της θάλασσας. Από το 

1900 μέχρι το 2001, έχει υπολογιστεί μία ετήσια άνοδος 1-2 χιλιοστά, ενώ σύμφωνα 

με μετρήσεις του δορυφόρου TOPEX/Poseidon, από το 1992 μέχρι σήμερα η άνοδος 

είναι περίπου 3 χιλιοστά ετησίως. 

Σύμφωνα με μία άλλη πιθανότητα, η παγκόσμια θέρμανση ενδέχεται να 

επηρεάσει την ωκεάνια κυκλοφορία και ειδικότερα επιβραδύνοντας το θερμό ρεύμα 

του Κόλπου, ωθώντας το προς τα Νότια και προκαλώντας πτώση τις θερμοκρασίας 

στις περιοχές από τις οποίες διέρχεται, όπως η Δυτική Ευρώπη και η Βόρεια Αμερική. 

Επιπλέον, λόγω της αύξησης της συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα, οι 

ωκεανοί της Γης απορροφούν μεγαλύτερο ποσοστό, γεγονός που οδηγεί στη μείωση 

του ΡΗ των υδάτων. 

Η διεθνής κοινότητα αναγνωρίζοντας τους κινδύνους από μία ενδεχόμενη 

κλιματική μεταβολή έχει κινητοποιηθεί προκειμένου να αντιστρέψει τις ανησυχητικές 

τάσεις που εμφανίζουν οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Αφετηρία αυτής της προσπάθειας αποτέλεσε η υπογραφή της Σύμβασης -

Πλαίσιο για την Κλιματική Μεταβολή των Ηνωμένων Εθνών (UNFCCC) από το 

σύνολο σχεδόν των χωρών του πλανήτη, το 1992 στο Ρίο. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη 

της Σύμβασης, αναγνωρίζοντας την ανεπάρκεια των υποχρεώσεων που απέρρεαν από 

αυτή, δρομολόγησαν μία διαδικασία ενδυνάμωσης της που το 1997, στο πλαίσιο της 

τρίτης Συνόδου τους στο Κιότο, κατέληξε στην υπογραφή του ομώνυμου 

Πρωτοκόλλου. Το Πρωτόκολλο του Κιότο καθορίζει για πρώτη φορά νομικά 

δεσμευτικούς στόχους για τις αναπτυγμένες χώρες που προβλέπουν για την περίοδο 

2008-2012 τη μείωση των εκπομπών των έξη αερίων του θερμοκηπίου (CΟ2, CH4, 

Ν2Ο, HFC, PFC, και SF6) κατά 5% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε για ποσοστό μείωσης 8%, υποχρέωση η 

οποία εξειδικεύθηκε για κάθε κράτος μέλος από το Συμβούλιο Υπουργών 

Περιβάλλοντος τον Ιούνιο του 1998. Ο διαφοροποιημένος στόχος κάθε χώρας είναι 

δεσμευτικός και προβλέπονται κυρώσεις για τη μη επίτευξη του, ακόμη και αν 

επιτευχθεί ο συνολικός στόχος της Ε.Ε. 

Για την Ελλάδα ο στόχος του Κιότο προβλέπει αύξηση των εκπομπών των έξη 

αερίων του θερμοκηπίου μέχρι την περίοδο 2008-2012 κατά 25% σε σχέση με τα 

επίπεδα του 1990 (έτος αναφοράς για τα αέρια HFC, PFC και SF6, είναι το 1995). Αν 
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και αυξητικός, σε αντίθεση με την πλειονότητα των κρατών μελών που υποχρεούνται 

σε μειώσεις, ο στόχος αυτός δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί δεδομένου ότι η 

αυθόρμητη τάση των εκπομπών οδηγεί περίπου σε διπλάσιο ποσοστό αύξησης. 

Με πρωτόγνωρους ρυθμούς ανάπτυξης κινείται η διεθνής αγορά 

φωτοβολταϊκών (Φ/Β) τα τελευταία χρόνια, κυρίως χάρη στα προγράμματα τριών 

χωρών που αποτελούν το βαρόμετρο για την ανάπτυξη της τεχνολογίας αυτής: της 

Ιαπωνίας, της Γερμανίας και των ΗΠΑ. Έτσι, το 2002, πωλήθηκαν 530 μεγαβάτ 

(MW) φωτοβολταϊκών, ενώ η παραγωγή άγγιξε τα 562 MW. 

Η διεθνής αγορά φωτοβολταϊκών παρουσίασε το 2002 αύξηση 33,3% έναντι 

του προηγούμενου έτους, ενώ η αντίστοιχη αύξηση στην ευρωπαϊκή αγορά ήταν 

37,7%. Οι συνολικές πωλήσεις φωτοβολταϊκών ξεπέρασαν το 2002 το ψυχολογικό 

όριο των 2.000 MW. Εκτιμάται ότι το 2010, η εγκατεστημένη ισχύς των 

φωτοβολταϊκών θα υπερβεί διεθνώς τα 10.000 MW. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται τόσο 

στους σημερινούς ρυθμούς ανάπτυξης, όσο και στους στόχους που έχουν θέσει κατά 

καιρούς διάφορες κυβερνήσεις. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Λευκή 

Βίβλο για τις ΑΠΕ, έχει θέσει ως στόχο τα 3.000 MW ως το 2010, η Ιαπωνία τα 4.820 

MW, οι ΗΠΑ τα 2.000 MW, ενώ εκτιμάται ότι οι υπόλοιπες χώρες θα εγκαταστήσουν 

περί τα 1.200 MW. Προς το παρόν, οι ρυθμοί της Ε.Ε. υπολείπονται των στόχων της 

Λευκής Βίβλου, αν και οι πρόσφατες αποφάσεις διαφόρων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων 

(με χαρακτηριστικότερο το παράδειγμα της Βρετανίας) να ενισχύσουν την ανάπτυξη 

των φωτοβολταϊκών, θα βοηθήσουν σε μεγάλο βαθμό την επίτευξη του κοινοτικού 

στόχου. 

Ακόμη πάντως κι αν οι στόχοι της ΕΕ επιτευχθούν μερικώς, η συνολική 

εκτίμηση για 10.000 ΜW διεθνώς το 2010 παραμένει ρεαλιστική. 

Τα φωτοβολταικά συστήματα ειδικότερα: 

1. Δεν απαιτούν ειδικές συνθήκες αναφορικά με το χώρο εγκατάστασης, π.χ. ύπαρξη 

αέριων ρευμάτων (αιολικά πάρκα), διαθεσιμότητα υδάτων (υδροηλεκτρικοί σταθμοί) 

κλπ, παρά μόνο την απουσία σκίασης στο χώρο εγκατάστασης, κριτήριο για τον 

έλεγχο τήρησης του οποίου δεν απαιτούνται ειδικές μελέτες. 

2. Είναι πλήρως και εύκολα επεκτάσιμα και, υπό προϋποθέσεις μεταφέρσιμα. 

3. Είναι κατάλληλα τόσο για κεντρική όσο και για κατανεμημένη παραγωγή ισχύος. 

4. Χρησιμοποιούν ως καύσιμο το ηλιακό φως, που αποτελεί μια ανεξάντλητη 

πλουτοπαραγωγική πηγή της χώρας άμεσα διαθέσιμη σε αφθονία στο χώρο 

εγκατάστασης, χωρίς κόστος. 
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5. Οδηγούν στην ελάχιστη περιβαλλοντική όχληση (απουσία θορύβων, αποβλήτων 

κλπ). 

6. Έχουν ελάχιστο κόστος συντήρησης και μεγάλη διάρκεια ζωής (>25 έτη). 

7. Είναι συνεπώς φανερό ότι η επίτευξη του στόχου του Κιότο θα απαιτήσει πολύ 

έντονες προσπάθειες στο αμέσως προσεχές μέλλον. Οι βασικοί άξονες δράσης της 

Εθνικής Στρατηγικής σχετικά με την Κλιματική μεταβολή είναι, στο πλαίσιο αυτό, οι 

εξής (ΥΠΕΧΩΔΕ 2002: 2.4.4): 

 Δραστική αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ, με πρώτο στόχο την αύξηση της 

συμμετοχής τους στην κάλυψη των αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2010 στο 

20,1%, σύμφωνα και με τη σχετική κοινοτική οδηγία. 

 Ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας. 

 Μέτρα περιορισμού άλλων αερίων του θερμοκηπίου. 

 Θεσμικά μέτρα. Έτσι η αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ στην 

ηλεκτροπαραγωγή στην Ελλάδα (στόχος 20,1%) έχει εξαιρετικά υψηλή 

προτεραιότητα, λόγω διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, αλλά και εθνικών 

στρατηγικών επιλογών συνδεόμενων με το παγκόσμιας σημασίας πρόβλημα των 

αερίων του θερμοκηπίου. 

Με βάση όλα τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν σχετικά με τις τάσεις εξέλιξης 

του περιβάλλοντος, η έννοια της μηδενικής λύσης, που συνεπάγεται τη μη κατασκευή 

του φωτοβολταϊκού πάρκου, έχει σαν αποτέλεσμα τη μη εκμετάλλευση της ηλιακής 

ενέργειας για ηλεκτροπαραγωγή και όλα τα κατ' επέκταση αρνητικά επακόλουθα που 

παρουσιάσθηκαν προηγουμένως. Μια τέτοια λύση αποτελεί τροχοπέδη στην 

ανάπτυξη των ΑΠΕ, και στην πληθώρα των πλεονεκτημάτων που προσφέρουν και 

στην επίτευξη των εθνικών στόχων και υποχρεώσεων. 

 

3.6. ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

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. 
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Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αναλυτική εκτίμηση των επιπτώσεων στο φυσικό 

και ανθρωπογενές περιβάλλον κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου. 

Σκοπός της συγκεκριμένης προσέγγισης είναι η αναζήτηση και ο προσδιορισμός των 

αναγκαίων μέτρων για τη μείωση της διατάραξης των οικολογικών συνθηκών και 

γενικότερα την προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος. 

  

3.6.1. ΜΗ ΒΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

  

3.6.1.1. ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

  

Καμία επίπτωση δεν επέρχεται στα κλιματολογικά χαρακτηριστικά της 

περιοχής μελέτης. Το διασυνδεμένο φωτοβολταϊκό σύστημα εκμεταλλεύεται την 

προσπίπτουσα ακτινοβολία της περιοχής μελέτης για την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας (χρήσιμη μορφή ενέργειας). 

  

3.6.1.2. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

  

Σαφέστατα η έστω και μικρή διαμόρφωση του γηπέδου (ομαλή κλίση 

μικρότερη του 5%) και η κατάληψη του από το διασυνδεμένο φωτοβολταϊκό 

σύστημα, σε συνδυασμό με την έστω και μικρή κάλυψη που απαιτείται σε αναλογία 

με το μέγεθος της ιδιοκτησίας, θα αλλάξει τα μορφολογικά δεδομένα της περιοχής, 

δημιουργώντας την αίσθηση ενός τεράστιου ηλιακού θερμοσίφωνα, τοποθετημένου 

στο έδαφος, με την οποία αίσθηση όμως ο κόσμος είναι εξοικειωμένος. 

  

3.6.1.3. ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ, ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

  

Το εξεταζόμενο έργο δεν έχει τη δυνατότητα να επιφέρει ασταθείς 

καταστάσεις εδάφους ή διασπάσεις, μετατοπίσεις και ιδιαίτερες συμπιέσεις, από τη 

στιγμή που δεν προβλέπονται εκσκαφές για τη στήριξη των βάσεων, ενώ η συμπίεση 

του εδάφους από το βάρος του συστήματος θεωρείται αμελητέα. Επισημαίνεται ότι 

έγινε στατικός έλεγχος της εγκατάστασης, με θετικά αποτελέσματα. 

  

3.6.2. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

  

Το φυσικό περιβάλλον στην περιοχή του έργου δε θα διαταραχθεί, αφενός 

εξαιτίας του έργου, αφετέρου λόγω του γεγονότος, ότι στο γήπεδο σήμερα δεν 

υπάρχει πανίδα που να ενδιαιτεί εκεί, ενώ παράλληλα η βλάστηση είναι η τυπική μιας 
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αγροτικής έκτασης, δηλαδή πόες και αγρωστώδη φυτά. 

Από τη διαμόρφωση του οικοπέδου, αναμένεται να αλλάξουν σε πολύ μικρό 

βαθμό, τα ανάγλυφα χαρακτηριστικά της επιφάνειας του εδάφους. Με την κατασκευή 

του έργου δεν αναμένονται φαινόμενα διάβρωσης του εδάφους. Γενικά, δεν 

υφίστανται κατολισθητικά και ερπυστικά φαινόμενα στην περιοχή του έργου. Δε 

δημιουργείται κίνδυνος έκθεσης ανθρώπων ή περιουσιών σε γεωλογικές καταστροφές 

από σεισμούς, κατολισθήσεις, καθιζήσεις κλπ. λόγω της φύσης του έργου. Χημική 

αλλοίωση ή άλλη επιβάρυνση του εδάφους (απόρριψη πετρελαιοειδών, ορυκτελαίων 

κλπ.) δεν αναμένεται, εφόσον κατά την κατασκευή του έργου τηρηθούν τα μέτρα που 

προτείνονται για την αντιμετώπιση των υγρών αποβλήτων. Κατά τη λειτουργία δεν 

παράγονται κανενός είδους υγρά απόβλητα. Το συγκεκριμένο έργο δεν αναμένεται να 

προκαλέσει ασταθείς καταστάσεις εδάφους ή αλλαγές στη γεωλογική δομή των 

πετρωμάτων. Επίσης καμία καταστροφή, επικάλυψη ή αλλαγή οποιουδήποτε 

μοναδικού γεωλογικού ή φυσικού χαρακτηριστικού δε θα συμβεί. Η επίπτωση στη 

μορφολογία και τα ανάγλυφα χαρακτηριστικά της περιοχής μπορεί να χαρακτηριστεί 

ως άμεση, αρνητική, μόνιμη και σε κάθε περίπτωση ελάχιστη. 

Κατά τη φάση διαμόρφωσης του χώρου αναμένεται η εκπομπή αερίων ρύπων, 

σκόνης και καυσαερίου, από τις κινήσεις των οχημάτων. Κατά τη λειτουργία του 

φωτοβολταικού πάρκου δεν παράγονται τοξικά ή επικίνδυνα αέρια. Παρότι μικρές 

ποσότητες ημιαγώγιμων υλικών (5g/m2) είναι ενσωματωμένες στο πλαίσιο, τα τοξικά 

συστατικά δε δύνανται να σημειώσουν καμία επίδραση στην ανθρώπινη υγεία, εκτός 

αν εισέλθουν σε μεγάλες δόσεις στον ανθρώπινο οργανισμό. Τέτοιοι κίνδυνοι 

μπορούν να παρουσιασθούν από απελευθέρωση τοξικών αερίων μόνον κατά την 

περίπτωση ατυχήματος (π.χ. φωτιά). Οι φωτοβλταικές στρώσεις είναι 

σταθεροποιημένες και παγιδευμένες μεταξύ στρώσεων από γυαλί, κατά συνέπεια 

σωματίδια των παραπάνω τοξικών ουσιών δεν μπορούν να απελευθερωθούν. Έρευνες 

έχουν επιβεβαιώσει ότι τα υλικά εντός των φωτοβολταικών πλαισίων, έχουν μηδενική 

πίεση εξαέρωσης, σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια δεν είναι 

δυνατό, οποιοδήποτε αέριο ή σωματίδιο να απελευθερωθεί κατά τη διάρκεια ομαλής 

λειτουργίας των φωτοβολταικών πλαισίων. Η μοναδική περίπτωση να εκτεθεί ο 

ανθρώπινος οργανισμός σε τοξικά αέρια είναι σε περίπτωση πυρκαγιάς και 

καταστροφής της εγκατάστασης. Η εγκατάσταση θα πληρεί όλες τις απαιτήσεις 

πυρόσβεσης, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος καταστροφής της από πυρκαγιά. 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής παράγονται απόβλητα κυρίως υγρά. Η 
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χρήση νερού κατά τις εργασίες κατασκευής (διαμόρφωση οικοπέδου, σκυροδέτηση 

τεμαχίων) πιθανόν να δημιουργήσει απορροές επιβαρυμένες με σκόνη και κοκκώδη 

υλικά όταν γίνεται αλόγιστα και σε υψηλότερες ποσότητες από τις απαιτούμενες. Σε 

κάθε περίπτωση όμως θα περιοριστούν εντός του χώρου εγκατάστασης. Συνήθες 

φαινόμενο στους χώρους εργασιών είναι οι διαρροές λαδιών, καυσίμων και 

λιπαντικών, από τα μηχανήματα και οχήματα, οι οποίες δημιουργούν σημειακά, 

παροδικά και μικρά προβλήματα επιβάρυνσης στο έδαφος και τη χλωρίδα της 

περιοχής, ανάλογα βέβαια με τις ποσότητες που διαρρέουν. Ως πιθανές επιπτώσεις 

στη χλωρίδα αναφέρονται οι επιπτώσεις στη φυσιολογία των φυτών και η νέκρωση 

τους όταν οι συγκεκριμένες ποσότητες είναι σημαντικές, σε μάλλον απίθανες 

καταστάσεις και σαφώς αναφέρονται σε έργα που απαιτούν μεγάλα δομικά 

μηχανήματα. Δεν αναμένονται αλλαγές στην παροχή και στη διεύθυνση ροής των 

υπόγειων υδάτων τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη λειτουργία του 

έργου. Απορρίψεις υγρών αποβλήτων σε επιφανειακά ή υπόγεια νερά δεν πρόκειται 

να γίνουν και η ποιότητα των υδάτων θα παραμείνει η ίδια. Τυχόν επιπτώσεις από την 

αντανάκλαση σε κατοικίες η κατοικημένες περιοχές, δεν αναμένονται, αφού σε κάθε 

περίπτωση δεν υπάρχει οπτική επαφή με οποιονδήποτε οικισμό της περιοχής. 

Σύμφωνα με την από 10/11/2004 και με την ΚΥΑ υπ' αριθ. Δ6/Φ1/οικ. 19500, 

Υπουργείο Ανάπτυξης για την Τροποποίηση και συμπλήρωση του παραρτήματος της 

ΚΥ-Α13727/724/2003 ως προς την αντιστοίχιση των δραστηριοτήτων παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας, η υπό μελέτη δραστηριότητα κατηγοριοποιείται ως προς τον 

βαθμό όχλησης που αναφέρονται στην πολεοδομική νομοθεσία, με χαρακτήρα 

΄μηδενικής΄ όχλησης. 

  

3.6.3. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

  

3.6.3.1. ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 

  

Οι επιπτώσεις που αναμένονται από την κατασκευή και λειτουργία του έργου 

είναι πολύ χαμηλής έκτασης και έντασης. Η κυριότερη άμεση αλλά και μη 

αναστρέψιμη επίπτωση προκύπτει από την απώλεια της αγροτικής έκτασης για 

αγροτική χρήση. Επιπτώσεις στις παρακείμενες χρήσεις, δεν αναμένονται. Η 

εγκατάσταση είναι αθόρυβη, και δεν επιφέρει οπτική όχληση. 
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3.6.3.2. ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

  

Δεν προβλέπονται επιπτώσεις (θετικές ή αρνητικές) στην υπάρχουσα κατοικία 

ή ανάγκη για πρόσθετη κατοικία στην περιοχή λόγω της κατασκευής και λειτουργίας 

του έργου. Δεν υπάρχουν κατοικίες ή αγροικίες που να γειτνιάζουν με το έργο και να 

επηρεάζονται από αυτό. 

  

3.6.3.3. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

  

Στην περιοχή του έργου δεν υπάρχουν κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι. 

Ωστόσο, οι επιπτώσεις από πιθανό εντοπισμό αρχαιοτήτων κατά τη διάρκεια των 

μικρών εκσκαφών στήριξης των βάσεων, δεν αναμένονται αρνητικές, αν τηρηθούν οι 

συνήθεις απαραίτητοι όροι. Αντίθετα, ο συντονισμός των αρμόδιων Εφορειών 

αρχαιοτήτων με τους αναδόχους του έργου θα οδηγήσει στην ανασκαφή, καταγραφή 

και προστασία των ευρημάτων. 

  

3.6.3.4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

  

Για την εγκατάσταση του υπό μελέτη φωτοβολταϊκού συστήματος, δεν 

απαιτείται η κατασκευή συνοδών έργων, οπότε δεν τίθεται θέμα απαλλοτριώσεων 

δημόσιων ή ιδιωτικών εκτάσεων με άμεσο αποτέλεσμα τη δαπάνη απαλλοτρίωσης 

ακινήτων, τη στέρηση της χρήσης που προέρχεται από την εκτέλεση των τεχνικών 

εργασιών ή την αποκατάσταση κάθε τυχόν βλάβης ή φθοράς. Όλα τα υλικά του 

συστήματος είναι ανακυκλώσιμα, πιστοποιημένα και με εγγύηση απόδοσης. Έτσι, οι 

συλλέκτες (φωτοβολταϊκό σύστημα) στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να 

ανακυκλώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ. 117/2004 (ΦΕΚ 82Α/5-3-2004), 

ενώ οι νέοι να φέρουν το σήμα που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ΗΗΕ που 

είναι ενταγμένα σε συγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. 

  

3.6.3.5. ΑΤΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

  

Οι επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον είναι μόνο θετικές. Τα 

περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα των φωτοβολταϊκών είναι αδιαμφισβήτητα. Κάθε 

κιλοβατώρα που παράγεται από φωτοβολταϊκά, και άρα όχι από συμβατικά καύσιμα, 

συνεπάγεται την αποφυγή έκλυσης 1,1 κιλών διοξειδίου του άνθρακα στην 

ατμόσφαιρα (με βάση το σημερινό ενεργειακό μείγμα στην Ελλάδα και τις μέσες 
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απώλειες του δικτύου). Επιπλέον, συνεπάγεται λιγότερες εκπομπές άλλων 

επικίνδυνων ρύπων (όπως τα αιωρούμενα μικροσωματίδια, τα οξείδια του αζώτου, οι 

ενώσεις του θείου, κ.λπ). 

  

3.6.3.6. ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΔΟΝΗΣΕΙΣ, ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ 

  

Το υπό μελέτη έργο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι ακίνδυνο, 

αθόρυβο και με μεγάλη διάρκεια ζωής (είκοσι έως τριάντα έτη). 

  

3.6.3.7. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ 

  

Στην άμεση περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν ρέματα. Οι φωτοβολταϊκοί 

συλλέκτες έχουν εικόσι πέντε έτη εγγύηση απόδοσης, είναι πιστοποιημένοι με 

πιστοποιητικά TUV - JRC (Ispra) και αποτελούνται από ανακυκλώσιμα υλικά (γυαλί, 

αλουμίνιο), χωρίς τον κίνδυνο διαρροής επικίνδυνων ουσιών μετά από απρόβλεπτους 

παράγοντες (π.χ. θραύση κατόπιν έντονης χαλαζόπτωσης ή σεισμού). 

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα λείπουν από την περιοχή του έργου, ο οποίος 

χαρακτηρίζεται επίσης από μικρή πιθανότητα εκδήλωσης σεισμικών φαινομένων. 

  

3.7. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

  

 Το γήπεδο των εγκαταστάσεων πρέπει να περιφραχτεί περιμετρικά και να 

τοποθετηθεί κεντρική είσοδος που να κλειδώνει, για την αποφυγή ατυχημάτων και 

βανδαλισμών. 

 Ειδική σήμανση σε όλο το μήκος της διαδρομής μεταφοράς των υλικών ότι 

εκτελούνται έργα, εφόσον είναι εκτός εργοταξιακού χώρου. 

 Την ύγρανση / διαβροχή των διαδρόμων κίνησης χωματόδρομου που γειτνιάζει με 

το χώρο. Τη θέσπιση μέγιστων ορίων ταχύτητας σε όλες τις μη στρωμένες επιφάνειες. 

 Οι εξατμίσεις όλων των μηχανημάτων θα πρέπει να είναι στραμμένες μακριά από 

το έδαφος. 

 Την κάλυψη των φορτηγών που μεταφέρουν τα υλικά. 

 Όλα τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές θα 

πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, και να πληρούν τις προδιαγραφές του 

κατασκευαστή, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι εκπομπές σκόνης. 
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 Για τη μείωση της όχλησης από θόρυβο κατά τη κατασκευή θα πρέπει να 

τηρούνται οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν τα όρια ηχητικής 

στάθμης των δομικών και χωματουργικών μηχανημάτων, καθώς επίσης να 

αποφεύγεται η συστηματική διέλευση βαρέων οχημάτων διαμέσου των οικισμών. 

 Απαγορεύεται η καύση οποιουδήποτε υλικού, τόσο στο χώρο της εγκατάστασης 

αλλά και σε άλλους χώρους. 

 Μετά τη λήξη λειτουργίας του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η 

εταιρία που εκμεταλλεύεται το σταθμό υποχρεούται να απομακρύνει τις 

εγκαταστάσεις και να αποκαταστήσει το τοπίο στην αρχική του μορφή. 

 Στερεά απόβλητα αποτελούν τα φωτοβολταικά πάνελ μετά το πέρας του ΄κύκλου 

ζωής΄ τους. Τόσο κατά τη φάση λειτουργίας (αντικατάσταση υλικού) αλλά και με το 

πέρας της λειτουργίας, τα εξαρτήματα ο εξοπλισμός και παντός είδους απόβλητα θα 

μεταφέρονται και θα διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των: 

o ΠΔ 115/2004 (ΦΕΚ Α 80/5.3.04) ΄Αντικατάσταση της 

73437/148/1995 κοινής Υπ. Απόφασης ΄Διαχείριση ηλεκτρικών στηλών 

και συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες΄ (Β'781) 

και 19817/2000 ΚΥΑ ΄τροποποίηση της 73537/95 ΚΥΑ κλπ (Β'963). 

΄Μέτρα όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική Διαχείριση των 

χρησιμοποιημένων Ηλεκτρικών Στηλών και συσσωρευτών΄. ΠΔ 117/2004 

(ΦΕΚ Α82/5.3.04) ΄Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 

διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού΄, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών 2002/95, 

και2002/96. 

o ΚΥΑ 5091012727/2003 (ΦΕΚ 19098/22-12-03), ΄Μέτρα και όροι για 

τη διαχείριση αποβλήτων, εθνικός και Περιφερειακός σχεδιασμός΄. 

o ΚΥΑ 19396/1546/97 ΄Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων 

αποβλήτων΄. 

o ΚΥΑ 72751/3054/85 (ΦΕΚ665/1.11.85). Η εταιρία κατασκευής 

εφαρμόζει ειδικό πρόγραμμα ανακύκλωσης των φωτοβολταικών πάνελ το 

οποίο έχει ως σκοπό να βεβαιώσει ότι όλα τα συστατικά των ενοτήτων, 

συμπεριλαμβανομένου του γυαλιού και των τοποθετημένων σε κάψα 

υλικών και των ημιαγωγών μετάλλων, αντιμετωπίζονται και υποβάλλονται 

σε επεξεργασία για την ανακύκλωση σε νέες ενότητες ή άλλα προϊόντα. 



 

 

101 

Η διαδικασία ανακύκλωσης αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα: 

 Η αρχική επεξεργασία είναι ο διαχωρισμός και ο καθαρισμός του γυαλιού από τις 

επιστρώσεις των στοιχείων, το οποίο στην συνέχεια παρέχεται στους κατασκευαστές 

γυαλιού για την ανακύκλωση. 

 Στη συνέχεια ακολουθεί ο διαχωρισμός των στρωμάτων μετάλλων από τα 

υπόλοιπα τμήματα ενότητας και 

 Πρόσθετη επεξεργασία για τον καθαρισμό των μετάλλων ώστε να οδηγηθούν στη 

διαδικασία ανακύκλωσης. 

Μέσω αυτής της διαδικασίας, πάνω από 90% της ενότητας (από το βάρος) 

υποβάλλεται σε επεξεργασία για την ανακύκλωση και με αυτόν τον τρόπο 

αποτρέπεται από την είσοδο του "ρεύματος" αποβλήτων. 

  

3.8. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΕ 

  

Εξαιτίας του είδους του έργου, δεν αναμένονται δυσκολίες και κατά τη 

σύνταξη της ΜΠΕ, αφού σε κάθε περίπτωση σε επίπεδο ΠΠΕ, αναλύονται και 

αντιμετωπίζονται όλα τα επιμέρους προβλήματα και θέματα που τυχόν θα ανακύψουν 

στην εγκατάσταση του φωτοβολταικού συστήματος. 

  

3.9. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

  

(ΚΥΑ 69269/90 – Πίνακας III) 

  

3.9.1. ΈΔΑΦΟΣ 

  

Συνοψίζοντας σημειώνεται ότι το έργο προκαλεί: 

 ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

α) Ασταθείς καταστάσεις εδάφους ή αλλαγές στη γεωλογική κατάσταση των 

πετρωμάτων; 

  
X 

Δεν πρόκειται να γίνουν εκτεταμένες εκσκαφές αφού η μέθοδος εγκατάσταση του πάρκου θα γίνει με εμφύτευση 

κοχλίων στήριξη (πασσάλων). 

β) Διασπάσεις, μετατοπίσεις, συμπιέσεις ή υπερκαλύψεις του επιφανειακού 

στρώματος του εδάφους; 
  X 

Δεν πρόκειται να προκληθούν διασπάσεις του επιφανειακού στρώματος του εδάφους, μετατοπίσεις, συμπιέσεις ή 

υπερκαλύψεις του επιφανειακού στρώματος του εδάφους αφού δεν θα πραγματοποιηθούν εκτεταμένες ε κσκαπτικές 

εργασίες. 
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 ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

γ) Αλλαγές στην τοπογραφία ή στα ανάγλυφα χαρακτηριστικά της επιφάνειας 

του εδάφους; 
  X 

Δε θα έχουμε αλλαγή στη τοπογραφία και στα ανάγλυφα χαρακτηριστικά της επιφάνειας του εδάφους αφού δε θα 

πραγματοποιηθούν εκτεταμένες εκσκαπτικές εργασίες. 

δ) Καταστροφή, επικάλυψη ή αλλαγή οποιουδήποτε μοναδικού γεωλογικού ή 

φυσικού χαρακτηριστικού; 
  X 

Δε θα προκληθούν τα παραπάνω αναφερόμενα - όπως έχει αναφερθεί στις παραπάνω παραγράφους δεν θα υπάρξει 

καταστροφή και επικάλυψη του επιφανειακού στρώματος του εδάφους - καθόσον στην άμεση περιοχή κατασκευής 

του έργου δεν υπάρχει κάποιο μοναδικό γεωλογικό ή φυσικό χαρακτηριστικό. 

ε) Οποιαδήποτε αύξηση της διάβρωσης του εδάφους από τον άνεμο ή το νερό, 

επί τόπου ή μακράν του τόπου αυτού; 
  X 

Το ανάγλυφο στο γήπεδο της μονάδας είναι ομαλό με αποτέλεσμα κατά την λειτουργία του πάρκου να μη έχουμε 

φαινόμενα διάβρωσης του εδάφους είτε από τον άνεμο είτε από το νερό. 

στ) Αλλαγές στην εναπόθεση ή διάβρωση της άμμου των ακτών ή αλλαγές στη 

δημιουργία λάσπης, στην εναπόθεση ή διάβρωση που μπορούν να αλλάξουν 

την κοίτη ενός ποταμού ή ρυακιού ή τον πυθμένα της θάλασσας ή 

οποιουδήποτε κόλπου, ορμίσκου ή λίμνης; 

  X 

Δεν υπάρχουν προϊόντα εκσκαφής ώστε να γίνει εναπόθεση αυτών σε ρέματα, στη θάλασσα ή σε ακτή. Δεν έχουμε 

εκροή υγρών αποβλήτων σε ρέματα ή ποτάμια, που ενδεχομένως θα μπορούσε να προκαλέσει τα παραπάνω 

αναφερόμενα. 

ζ) Κίνδυνος έκθεσης ανθρώπων ή περιουσιών σε γεωλογικές καταστροφές 

όπως σεισμοί, κατολισθήσεις εδαφών ή λάσπης, καθιζήσεις ή παρόμοιες 

καταστροφές; 

  Χ 

Οι εγκαταστάσεις δεν δύνανται να θέσουν σε κίνδυνο έκθεσης ανθρώπων ή περιουσιών. Η άμεση περιοχή του 

έργου δεν υπόκειται σε φαινόμενα καθίζησης ή κατολίσθησης εδαφών. 

  

3.9.2. ΑΕΡΑΣ 

  

Συνοψίζοντας σημειώνεται ότι το έργο προκαλεί: 

 ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

α) Σημαντικές εκπομπές στην ατμόσφαιρα ή υποβάθμιση της ποιότητας της 

ατμόσφαιρας; 
  X 

Δεν προκαλούνται εκπομπές στην ατμόσφαιρα ή υποβάθμιση της ποιότητας της ατμόσφαιρας κατά τη φάση 

λειτουργίας. 

β) Δυσάρεστες οσμές;   X 

Η λειτουργία του πάρκου δεν προκαλεί καμιά έκκληση οσμών ώστε να προκαλέσουν υποβάθμιση της ποιότητας 

της ατμόσφαιρας. 

γ) Αλλαγή των κινήσεων του αέρα, της υγρασίας ή της θερμοκρασίας ή 

οποιαδήποτε αλλαγή στο κλίμα είτε τοπικά είτε σε μεγαλύτερη έκταση; 
  X 
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 ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

Δεν υπάρχουν εκπομπές αέριων ρύπων από την λειτουργία του πάρκου και όπως είναι φυσικό δεν πρόκειται η 

δραστηριότητα να προκαλέσει αλλαγή της κίνησης του αέρα, της υγρασίας ή της θερμοκρασίας ή να προκαλέσει 

αλλαγές στο μικροκλίμα της άμεσης ή ευρύτερης περιοχής. 

  

3.9.3. ΝΕΡΑ 

  

Συνοψίζοντας σημειώνεται ότι το έργο προκαλεί: 

 ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

α) Αλλαγές στα ρεύματα ή αλλαγές στην πορεία ή κατεύθυνση των κινήσεων 

των πάσης φύσεως επιφανειακών νερών; 
  X 

Οι εγκαταστάσεις θα επιφέρουν μηδαμινές αλλαγές στη πορεία των υδατικών κατακρημνισμάτων. 

β) Αλλαγές στο ρυθμό απορρόφησης, στις οδούς αποστράγγισης ή στο ρυθμό 

και την ποιότητα απόπλυσης του εδάφους; 
  X 

Δε θα υπάρξουν αλλαγές στο ρυθμό απορρόφησης ή στο ρυθμό και την ποσότητα απόπλυσης του εδ άφους. 

γ) Μεταβολές στην πορεία ροής των νερών από πλημμύρες ;   X 

Η λειτουργία του πάρκου δεν πρόκειται να προκαλέσει μεταβολές στην πορεία ροής των νερών σε φαινόμενα 

πλημμύρων καθώς η άμεση αλλά και η ευρύτερη περιοχή δεν υπόκειται σε φαινόμενα πλημμύρων λόγω των 

ομαλών κλίσεων του εδάφους και των φυσικών υδατορευμάτων. 

δ) Αλλαγές στην ποσότητα του επιφανειακού νερού σε οποιονδήποτε υδάτινο 

όγκο; 
  X 

Δεν πρόκειται η δραστηριότητα να προκαλέσει αλλαγές στην ποσότητα του επιφανειακού νερού καθόσον, αφενός δε 

γίνεται απόληψη επιφανειακού νερού. 

ε) Απορρίψεις υγρών αποβλήτων σε επιφανειακά ή υπόγεια νερά με μεταβολή 

της ποιότητάς των;  
  X 

Δε θα γίνεται απόρριψη υγρών αποβλήτων ούτε σε επιφανειακά ούτε σε υπόγεια νερά ώστε να έχουμε μεταβολή 

των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους. 

στ) Μεταβολή στην κατεύθυνση ή στην παροχή των;   X 

Κατά τη λειτουργία του έργου δε θα έχουμε μεταβολή στην κατεύθυνση ή στην παροχή των υπόγειων υδάτων με 

την οποία δεν προβλέπεται τελική διάθεση σε επιφανειακό αποδέκτη. 

ζ) Αλλαγή στην ποιότητα των υπογείων υδάτων είτε δι’ απευθείας προσθήκης 

νερού ή απόληψης αυτού, είτε διά παρεμποδίσεως ενός υπόγειου τροφοδότη 

των υδάτων αυτών σε τομές ή ανασκαφές; 

  X 

Η δραστηριότητα δεν έχει ανάγκη υδροδότησης. 

η) Σημαντική μείωση της ποσότητας του νερού που θα ήταν κατά τα άλλα 

διαθέσιμο για το κοινό; 
  X 

Η δραστηριότητα δεν έχει ανάγκη υδροδότησης 

θ) Κίνδυνο έκθεσης ανθρώπων ή περιουσιών σε καταστροφές από νερό, όπως 

πλημμύρες ή παλιρροιακά κύματα; 
  X 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί (παρ. 3γ) η δραστηριότητα δεν υπόκειται σε φαινόμενα πλημμύρων και συνεπώς δεν 

πρόκειται να έχουμε κίνδυνο έκθεσης ανθρώπων ή περιουσιών από πλημμύρες. 
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3.9.4. ΧΛΩΡΙΔΑ 

  

Συνοψίζοντας σημειώνεται ότι το έργο προκαλεί: 

 ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

α) Αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή στο βαθμό οποιωνδήποτε ειδών φυτών 

(περιλαμβανομένων και δένδρων, θάμνων κλπ); 
  X 

Δεν πρόκειται να γίνουν επεμβάσεις στο γήπεδο έτσι ώστε να προκληθούν αλλαγές στην ποικιλία των ειδών ή στον 

αριθμό οποιωνδήποτε ειδών φυτών. 

β) Μείωση του αριθμού οποιωνδήποτε μοναδικών, σπανίων ή υπό εξαφάνιση 

ειδών φυτών; 
  X 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην άμεση και ευρύτερη περιοχή του υπό εξέταση έργου δεν υπάρχουν σπάνια ή υπό 

εξαφάνιση είδη φυτών. 

γ) Εισαγωγή νέων ειδών φυτών σε κάποια περιοχή ή παρεμπόδιση της 

φυσιολογικής ανανέωσης των υπαρχόντων ειδών; 
  X 

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης δε θα γίνει εισαγωγή νέων ειδών φυτών, ούτε θα προκλ ηθεί στην 

περιοχή παρεμπόδιση της φυσιολογικής ανανέωσης των υπαρχόντων ειδών.  

δ) Μείωση της έκτασης οποιασδήποτε αγροτικής καλλιέργειας;  X  

Το ποσοστό μείωσης είναι ελάχιστο και δεν δύνατε να προκαλέσει κάποιο πρόβλημα στην αγροτική παραγωγή. 

  

3.9.5. ΠΑΝΙΔΑ 

  

Συνοψίζοντας σημειώνεται ότι το έργο προκαλεί: 

 ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

α) Αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή στον βαθμό οποιωνδήποτε ειδών ζωών 

(πτηνών, ζώων, περιλαμβανομένων των ερπετών, ψαριών και θαλασσινών, 

βενθικών οργανισμών ή εντόμων); 

  X 

Η λειτουργία του έργου δεν πρόκειται να προκαλέσει ουδεμία αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή στον αριθμό 

οποιωνδήποτε ειδών ζώων. 

β) Μείωση του αριθμού οποιωνδήποτε μοναδικών, σπανίων ή υπό εξαφάνιση 

ειδών ζωών; 
  X 

Το έργο δε θα προκαλέσει μείωση του αριθμού οποιωνδήποτε σπανίων ή υπό εξαφάνιση ειδών ζώων, καθόσον δεν 

υπάρχει αναφορά για ύπαρξη τέτοιων ειδών στην άμεση περιοχή μελέτης του έργου. 

γ) Εισαγωγή νέων ειδών ζωών σε κάποια περιοχή ή παρεμπόδιση της 

μεταδημίας ή των μετακινήσεων των ζώων; 
  X 

Η λειτουργία του  έργου  δεν πρόκειται να  επιφέρει παρεμπόδιση  της  αποδημίας ή  των μετακινήσεων των ζώων. 

δ) Χειροτέρευση του φυσικού περιβάλλοντος των υπαρχόντων ψαριών ή 

άγριων ζώων; 
  X 

Η λειτουργία της μονάδας δεν προκαλεί αλλαγή ή μείωση των ειδών πανίδας της άμεσης και ευρύτερης περιοχής ή 

χειροτέρευση του φυσικού περιβάλλοντος, λόγω της φύσεως και του μικρού μεγέθους της δραστηριότητας. Γενικά το 

προτεινόμενο έργο δεν πρόκειται να αλλάξει τη δομή και την πυκνότητα της πανίδας (θηλαστικών, ορνιθοπανίδας, 

εντομοπανίδας, υδρόβιων ζωικών οργανισμών) διότι δεν επηρεάζεται με κάποιο τρόπο το ενδιαίτημα της. Το 

οικολογικό τοπίο δεν θα μεταβληθεί και η οικολογική ισορροπία δεν θα επηρεαστεί. 
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3.9.6. ΘΟΡΥΒΟΣ 

  

Συνοψίζοντας σημειώνεται ότι το έργο προκαλεί: 

 ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

α) Αύξηση της υπάρχουσας στάθμης του θορύβου;   X 

Το έργο από την φύση του δεν παράγει θόρυβο. 

β) Έκθεση ανθρώπων σε υψηλή στάθμη θορύβου;   Χ 

Η λειτουργία της επιχείρησης δε θα επιφέρει έκθεση ανθρώπων σε εκπομπές υψηλής στάθμης θορ ύβου πλην των 

εργαζομένων στην επιχείρηση. Τα επίπεδα θορύβου όμως δεν είναι μεγάλα ώστε να προκαλέσουν κάποιο 

πρόβλημα στους εργαζόμενους. 

  

3.9.7. ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 

  

Συνοψίζοντας σημειώνεται ότι το έργο προκαλεί: 

 ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

α) Σημαντική μεταβολή της παρούσας ή της προγραμματισμένης για το μέλλον 

χρήσης γης; 

  X 

Το έργο δεν προκαλεί αλλαγή της χρήσης γης. Το έργο εμπίπτει σε περιοχή στην οποία δεν απαγορεύ εται από τις 

ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. 

  

3.9.8. ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

  

Συνοψίζοντας σημειώνεται ότι το έργο προκαλεί: 

 ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

α) Αύξηση του ρυθμού χρήσης / αξιοποίησης οποιουδήποτε φυσικού πόρου;    X 

Η λειτουργία της επιχείρησης δεν προκαλεί αύξηση στον ρυθμό χρήσης ή αξιοποίησης οποιουδήποτε φυσικού 

πόρου. 
β) Σημαντική εξάντληση οποιουδήποτε μη ανανεώσιμου φυσικού  πόρου;   X 

Η λειτουργία του έργου δε χρησιμοποιεί καμιά μορφή μη ανανεώσιμου φυσικού πόρου.  

  

3.9.9. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

  

Συνοψίζοντας σημειώνεται ότι το έργο προκαλεί: 

 ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

α) Κίνδυνο έκρηξης ή διαφυγής επικίνδυνων ουσιών (περιλαμβανομένων εκτός 

των άλλων και πετρελαίου, εντομοκτόνων, χημικών ουσιών ή ακτινοβολίας) σε 

περίπτωση ατυχήματος ή ανωμάλων συνθηκών; 

  Χ 

Λόγω της φύσης της δραστηριότητας δεν υπάρχει η πιθανότητα διαφυγής επικίνδυνων ουσιών.  
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3.9.10. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

  

Συνοψίζοντας σημειώνεται ότι το έργο προκαλεί: 

 ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

α) Θα αλλάξει την εγκατάσταση, διασπορά, πυκνότητα ή ρυθμό αύξησης του 

ανθρώπινου πληθυσμού της περιοχής του έργου; 

  X 

Η δραστηριότητα δεν προκαλεί αλλαγή στην εγκατάσταση, διασπορά, πυκνότητα ή στο ρυθμό αύξησης του 

ανθρώπινου πληθυσμού της περιοχής της δραστηριότητας. 

  

3.9.11. ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

  

Συνοψίζοντας σημειώνεται ότι το έργο προκαλεί: 

 ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

α) Θα επηρεάσει την υπάρχουσα κατοικία ή θα δημιουργήσει ανάγκη για 

πρόσθετη κατοικία στην περιοχή του έργου; 

  X 

Η δραστηριότητα είναι μικρή και όπως είναι αναμενόμενο δεν πρόκειται να επηρεάσει την υπάρχουσα κατοικία ή 

να δημιουργήσει την ανάγκη για πρόσθετη κατοικία. 

  

3.9.12. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 

  

Συνοψίζοντας σημειώνεται ότι το έργο προκαλεί: 

 ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

α) Δημιουργία σημαντικής επιπρόσθετης κίνησης τροχοφόρων;   X 

Κατά τη λειτουργία της μονάδας έχουμε μια επιπρόσθετη κίνηση τροχοφόρων από την μετακίνηση των εργατών 

και του προσωπικού στην φάση της κατασκευής και την μεταφορά των πρώτων υλών αλλά αυτή  δεν αναμένεται να 

είναι σε βαθμό που να δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων. 

β) Επιπτώσεις στις υπάρχουσες θέσεις στάθμευσης ή στην ανάγκη για νέες 

θέσεις στάθμευσης; 

  X 

Τα τροχοφόρα σταθμεύουν εντός του χώρου του γηπέδου, έτσι ώστε να αποφεύγεται η ανεξέλεγκτη στάθμευση 

κατά μήκος του δρόμου. Με τον τρόπο αυτό δεν δημιουργείται  ουσιαστική επίπτωση στους ήδη διαμορφωμένους 

χώρους στάθμευσης και το σημαντικότερο, δεν προκαλεί την αναγκαιότητα δημιουργίας νέων - δημοτικών ή 

ιδιωτικών - χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων. 

γ) σημαντική επίδραση στα υπάρχοντα συστήματα συγκοινωνίας;   X 

Σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα δεν υπάρχει σημαντική επίδραση στα υπάρχοντα συστήματα 

συγκοινωνίας. 

δ) μεταβολές στους σημερινούς τρόπους κυκλοφορίας ή κίνησης ανθρώπων 

και/ή αγαθών; 
  X 

Οι σημερινοί τρόποι κυκλοφορίας καθώς και ο τρόπος διακίνησης ανθρώπων και αγαθών δεν θα αλλάξει. 

ε) μεταβολές στη θαλάσσια, σιδηροδρομική ή αέρια κυκλοφοριακή κίνηση;   X 

Το έργο δεν έχει άμεση σχέση με θαλάσσια, αέρια ή σιδηροδρομική κίνηση. 

στ) αύξηση των κυκλοφοριακών κινδύνων;   X 
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 ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

Δεν πρόκειται να υπάρξει αύξηση των κυκλοφοριακών κινδύνων κατά την λειτουργία της μονάδας. Να σημειωθεί 

επίσης ότι δεν πρόκειται να γίνει κάποια διάνοιξη δρόμου αφού ο μελετώμενος χώρος συνδέεται επαρκώς με το 

υπάρχον οδικό δίκτυο. 

  

3.9.13. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

  

Συνοψίζοντας σημειώνεται ότι το έργο προκαλεί: 

 ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

α) Χρήση σημαντικών ποσοτήτων καυσίμων ή ενέργειας;   X 

Λόγω της φύσης και της θέσης της δραστηριότητας δεν απαιτείται η χρήση καυσίμου ή σημαντικής ποσότητας 

ενέργεια. 

β) σημαντική αύξηση της ζήτησης των υπάρχουσων πηγών ενέργειας ή 

απαίτηση για δημιουργία νέων πηγών ενέργειας; 

  X 

Κατά τη λειτουργία της μονάδας δεν απαιτείται χρήση ποσότητας ενέργεια και δεν υπάρχει ανάγκη για δημιουργία 

νέων πηγών ενέργειας. 

  

3.9.14. ΚΟΙΝΗ ΩΦΕΛΕΙΑ 

  

Συνοψίζοντας σημειώνεται ότι το έργο συντελεί στην ανάγκη για σημαντικές αλλαγές 

στους κάτωθι τομείς κοινής ωφέλειας: 

 ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

α) Ηλεκτρισμό;   X 

Η μονάδα θα συνδεθεί με το δίκτυο της ΔΕΗ. 

β) Συστήματα επικοινωνιών;   X 

Το έργο θα συνδεθεί με το υπάρχον δίκτυο του ΟΤΕ. 

γ) Ύδρευση;   X 

Δεν υπάρχει ανάγκη ύδρευσης 

δ) Υπονόμους ή σηπτικούς βόθρους;   X 

Δεν υπάρχει ανάγκη να κατασκευαστεί σύστημα επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων. 

ε) Αποχέτευση νερού βρόχινου;   X 

Δεν υπάρχει δίκτυο συλλογής και διάθεσης των όμβριων υδάτων. Τα όμβρια ύδατα διοχετεύονται, ακολουθ ώντας 

τη φυσική κλίση του εδάφους. 

στ) Στερεά απόβλητα και διάθεση αυτών;   X 

Η μονάδα δεν προκαλεί στερεά απόβλητα λόγω της φύσης της δραστηριότητας. 

 

  

3.9.15. ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 

  

Συνοψίζοντας σημειώνεται ότι το έργο προκαλεί: 

 ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

α) Δημιουργία οποιουδήποτε κινδύνου ή πιθανότητας κινδύνου για βλάβη της 

ανθρώπινης υγείας (μη συμπεριλαμβανόμενης της ψυχικής υγείας); 

  X 

Το έργο δεν πρόκειται να προκαλέσει κίνδυνο ή πιθανότητα κινδύνου για βλάβη της ανθρώπινης υγε ίας. 

β) Έκθεση ανθρώπων σε πιθανούς κινδύνους βλάβης της υγείας τους;   X 
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 ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

Η λειτουργία της μονάδας δεν πρόκειται να προκαλέσει έκθεση ανθρώπων σε  πιθανούς κινδύνους βλάβης της 

υγείας τους. 

  

3.9.16. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 

  

Συνοψίζοντας σημειώνεται ότι το έργο προκαλεί: 

 ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

α) Παρεμπόδιση οποιασδήποτε θέας του ορίζοντα ή οποιασδήποτε κοινής θέας 

ή θα καταλήξει στη δημιουργία ενός μη αποδεκτού αισθητικά τοπίου προσιτού 

στην κοινή θέα; 

 

X 

 

Σαφέστατα η έστω και μικρή διαμόρφωση του γηπέδου και η κατάληψη του από το διασυνδεμένο φωτ οβολταϊκό 

σύστημα, θα αλλάξει τα μορφολογικά δεδομένα της περιοχής και την αισθητική του χώρου, όμως ο κόσμος είναι 

εξοικειωμένος με αυτήν την αίσθηση. 

  

3.9.17. ΑΝΑΨΥΧΗ 

  

Συνοψίζοντας σημειώνεται ότι το έργο προκαλεί: 

 ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

α) Θα έχει επιπτώσεις στην ποιότητα ή ποσότητα των υπαρχουσών 

δυνατοτήτων αναψυχής; 

  X 

Το προτεινόμενο έργο δεν πρόκειται να προκαλέσει επιπτώσεις στην ποιότητα ή ποσότητα των υπαρχουσών 

δυνατοτήτων αναψυχής. 

  

3.9.18. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

  

Συνοψίζοντας σημειώνεται ότι το έργο προκαλεί: 

 ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

α) Θα καταλήξει σε αλλαγή ή καταστροφή κάποιας αρχαιολογικής περιοχής;   X 

Το έργο δεν πρόκειται να αλλάξει ή να καταστρέψει κάποια αρχαιολογική περιοχή διότι δεν υφίσταται τέτοια στην 

υπόψη περιοχή. Δεν υπάρχει αρχαιολογικός χώρος στην άμεση περιοχή μελέτης του έργου. 

  

3.9.19. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

  

Συνοψίζοντας σημειώνεται ότι το έργο προκαλεί: 

 ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

α) Βρίσκεται σε προστατευτέα περιοχή σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 

1650/86; 

  X 

Η περιοχή του έργου βρίσκεται εκτός προστατευόμενης περιοχής. 
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3.9.20. ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ 

  

 ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

Έχει το έργο τη δυνατότητα να προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις στο 

περιβάλλον; 

  X 

 

Κατόπιν των ανωτέρω αιτιολογημένων απαντήσεων καθίσταται φανερό ότι το 

έργο, κατά τη λειτουργία, δεν προκαλεί δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον. Το 

προτεινόμενο έργο δεν επηρεάζει την οικολογική ισορροπία και δε μεταβάλλει το 

φυσικό τοπίο της άμεσης περιοχής μελέτης, αλλά ούτε και τα αντίστοιχα στοιχεία της 

ευρύτερης περιοχής. Η μελετώμενη δράση, δεν έχει προκαλέσει και δεν αναμένεται 

να προκαλέσει επικίνδυνες καταστάσεις ή ανώμαλες συνθήκες στην περιοχή. Δεν 

αναμένεται κίνδυνος εκρήξεων ή σημαντική διαφυγή επικίνδυνων ουσιών. Στα 

πλαίσια μιας παραγωγικής διαδικασίας προφανώς δημιουργούνται κίνδυνοι για βλάβη 

της ανθρώπινης υγείας. Η βλάβη μπορεί να προκύψει από κακή χρήση μιας μηχανής 

από κακή συντήρηση ή βραχυκύκλωμα. Δεν είναι δυνατόν να προκύψει οποιαδήποτε 

βλάβη σε ανθρώπους μη σχετικούς με την επιχείρηση. Δε θα δημιουργηθούν 

απαράδεκτες αισθητικές εικόνες σε σχέση με το υφιστάμενο φυσικό περιβάλλον της 

άμεσης περιοχής μελέτης. 

  

3.9.21. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

  

Η παρούσα Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, συντάχθηκε για το 

έργο με τίτλο ‘Εγκατάσταση διασυνδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος, 

εγκατεστημένης ισχύος 491,4 kW’, στη θέση ‘Χαΐρια’ πλησίον του οικισμού Νέος 

Πλάτανος της κτηματικής περιφέρειας του Δ.Δ. Πλάτανου του Δήμου Αλμυρού του 

Νομού Μαγνησίας’. Το έργο της παρούσας μελέτης κατατάσσεται στη δέκατη ομάδα: 

‘Ειδικά Έργα’, Κατηγορία Δεύτερη, Υποκατηγορία 3η με Α/Α12. 

Πρόκειται για ένα φωτοβολταϊκό πάρκο παραγωγής ενέργειας από την ηλιακή 

ακτινοβολία, δυναμικότητας 491.4 KW, αποτελούμενο από φωτοβολταϊκά στοιχεία 

(γεννήτριες) τύπου μονοκρυσταλλικού πυριτίου, τα οποία επιλέχθησαν λόγω της 

υψηλότερης απόδοσής τους σε συνθήκες μειωμένης ηλιοφάνειας, διάχυσης 

ακτινοβολίας καθώς και λόγω της αποδοτικής λειτουργίας τους σε συνθήκες υψηλής 

θερμοκρασίας περιβάλλοντος. 

Το φωτοβολταϊκό πάρκο κατασκευάστηκε σε ιδιόκτητη αγροτική έκταση που 

εντοπίζεται πλησίον του οικισμού Νέος Πλάτανος του Δήμου Αλμυρού. Η θέση του 
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έργου διέπεται από τη νομοθεσία για τα εκτός σχεδίου αγροτεμάχια και πληρεί όλες 

τις αναγκαίες προϋποθέσεις που θέτει η νομοθεσία για έργα αυτής της κατηγορίας. Η 

θέση επιλέχθηκε κατόπιν σχετικής αναζήτησης και διερεύνησης. Καθοριστικοί 

παράγοντες στην αναζήτηση αποτέλεσαν το μέγεθος της απαιτούμενης έκτασης, η 

δυνατότητα πρόσβασης εκεί με τον απαιτούμενο εξοπλισμό αλλά και η ανάγκη για 

εγγύτητα σε σημεία του ηλεκτρικού δικτύου όπου θα μπορούσε να απορροφηθεί η 

ενέργεια, χωρίς να απαιτείται η μεταφορά της σε μακρινές αποστάσεις υπό μέση 

τάση, επιφέροντας υψηλές απώλειες δικτύου. 

Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέου εναερίου δικτύου 

μέσης τάσης με αγωγούς 3Χ35mm2 ACSR μήκους 0,01 km, την εγκατάσταση μέσων 

ζεύξης και προστασίας, την εγκατάσταση μετρητικής διάταξης στην έξοδο του 

σταθμού, για τη μέτρηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης στα δίκτυα της ΔΕΗ 

ενεργού και αέργου ενέργειας και ισχύος, την παροχή τηλεφωνικής σύνδεσης με 

δαπάνες του παραγωγού για τη δυνατότητα τηλεμέτρησης, την εγκατάσταση διάταξης 

προστασίας, η οποία θα επενεργεί στον αυτόματο διακόπτη της διασύνδεσης (ΑΔΔ) 

του σταθμού, την περίφραξη περιμετρικά του φωτοβολταϊκού πάρκου και την 

τοποθέτηση εικονοληπτών για την ασφάλεια του πάρκου. 

Η συγκεκριμένη μονάδα, λόγω δυναμικότητας υποχρεώθηκε στην εξασφάλιση 

άδειας παραγωγής και σαφώς στην περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου. Η 

ονομαστική ισχύς του PV συστήματος εκτιμάται σε 491,4 kW. Η κλίση της μονάδας 

σε 30,0° (βέλτιστος προσανατολισμός). Το βέλτιστο αζιμούθιο μονάδας είναι 0,0°, οι 

απώλειες διανομής μέσης τάσης 0,08% και ο βαθμός επίδοσης 85,3%. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3851/2010, άρθρο 5, η τιμή 

της ηλεκτρικής ενέργειας θα ανέρχεται σε 0,37554 €/KWh. Άρα καταλήγουμε ότι η 

συνολική ετήσια παραγωγή εκτιμάται σε 607.000kWh, και το ετήσιο κέρδος σε 

227.952,78€. 

Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι η λειτουργία της συγκεκριμένης εγκατάστασης 

δεν προκαλεί δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον. 
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

4.1. ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται συμπεράσματα όσον αφορά τη διαδικασία 

εκπόνησης με βάση την ελληνική πραγματικότητα.Τα συμπεράσματα καθώς και οι 

προτάσεις που αναφέρονται στο επόμενο κεφάλαιο, εξειδικεύονται κυρίως στη 

διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης η οποία αποτελεί και το δυσκολότερο 

βήμα για την ολοκλήρωση της μελέτης. Τα μειονεκτήματα της αδειοδότησης στον 

ελλαδικό χώρο αναφέρονται παρακάτω. 

Από τυπικής πλευράς, το ισχύον μέχρι τώρα πλαίσιο καλύπτει την ανάγκη για 

μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση του προτεινόμενου έργου ή δραστηριότητας, πριν την 

αδειοδότησή του. Στην πράξη ωστόσο, η παραπάνω διαδικασία συναντά διάφορα 

εμπόδια ή δεν ακολουθείται όπως περιγράφεται από τον νόμο. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη σημειώνει ότι τα βασικότερα προβλήματα που 

αναδύονται κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης είναι: 

-Εκ των υστέρων νομιμοποίηση έργων/δραστηριοτήτων, ακόμα και χωρίς τήρηση 

ολοκληρωμένων διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 

-Ελλιπή κριτήρια κατάταξης των έργων/δραστηριοτήτων στις επιμέρους κατηγορίες 

από τις υπηρεσίες, με αποτέλεσμα σε σημαντικά από αυτά να μη μελετάται το σύνολο 

των επιπτώσεων στο περιβάλλον. 

-Μη τήρηση των σταδίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 

-Ελλιπής έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικών όρων. 

-Λειτουργία έργων χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση. 

-Ελλιπής πληροφόρηση κοινού και κοινωνικών φορέων. 

-Εκ των υστέρων υποβολή ΜΠΕ για νομιμοποίηση ήδη υλοποιημένων έργων. 

Ακόμα όμως και όταν η προβλεπόμενη διαδικασία τυπικά εφαρμόζεται, η 

αποτελεσματικότητά της όσον αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος μπορεί να 

ακυρώνεται, αφού εξαρτάται από παράγοντες όπως: 

-Η συμβατότητα και η συνέργεια με τις άλλες πλευρές της εθνικής και κοινοτικής 

περιβαλλοντικής πολιτικής. Η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης περιορίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τη χρόνια αδυναμία του ελληνικού 

κράτους να αναπτύξει άλλα αναγκαία περιβαλλοντικά εργαλεία, ώστε να 

συνδυαστούν με τα εργαλεία που προσφέρει αυτή η διαδικασία. Τέτοια εργαλεία είναι 
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ο χωροταξικός σχεδιασμός, το Δασολόγιο και το Κτηματολόγιο, οι Στρατηγικές 

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα ευρύτερα αναπτυξιακά σχέδια, η 

ολοκληρωμένη θέσμιση και διαχείριση του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων 

Περιοχών, ολοκληρωμένα προγράμματα περιορισμού και διαχείρισης των αποβλήτων 

και ανακύκλωσης. 

-Η αρτιότητα και η αξιοπιστία των ΜΠΕ. 

Το κομβικό στοιχείο για την αξιολόγηση, την επιβολή των κατάλληλων 

περιβαλλοντικών όρων και τελικά την αδειοδότηση των έργων και των 

δραστηριοτήτων σε όλη την παραπάνω διαδικασία είναι οι προμελέτες και οι μελέτες 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας εξαρτάται από 

την αρτιότητα των μελετών όσον αφορά στην περιγραφή του έργου και του φυσικού 

περιβάλλοντος, την αξιοπιστία τους όσον αφορά την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων, τη φερεγγυότητά τους όσον αφορά την εξέταση των κατάλληλων 

εναλλακτικών λύσεων κοκ. Με βάση τα παραπάνω κριτήρια, μεγάλο μέρος των ΜΠΕ 

ήταν ανεπαρκείς, περιορίζοντας την αποτελεσματικότητα της όλης διαδικασίας. 

-Η γνωμοδότηση των αρμόδιων φορέων και η συμμετοχή του κοινού στη 

διαβούλευση. 

Καθώς καμία αρμόδια αδειοδότηση υπηρεσία δεν έχει ούτε την αρμοδιότητα, 

ούτε τα μέσα για να εκτιμήσει μια σειρά επιπτώσεων κάθε έργου στο φυσικό και 

κοινωνικό του περιβάλλον, η γνωμοδότηση των πλέον αρμόδιων υπηρεσιών 

(Δασαρχεία, Εφορείες Αρχαιοτήτων, ΟΤΑ, Φορείς Διαχείρισης κα) είναι κρίσιμο 

στοιχείο για την αξιολόγηση κάθε έργου. Ωστόσο, πολλές φορές αυτή εκλείπει 

τελείως ή δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Επιπλέον, η ενημέρωση και η 

συμμετοχή του κοινού αποτελεί αναγκαίο όρο όχι μόνο για τη δημοκρατική λήψη των 

κατάλληλων αποφάσεων, αλλά και για την ορθή εκτίμηση των επιπτώσεων. Παρότι 

αυτή η αναγκαιότητα έχει γίνει αποδεκτή σε κάθε θεσμικό επίπεδο, υπάρχει ακόμα 

μεγάλη καθυστέρηση στην ανάπτυξη των τρόπων εκείνων που θα καταστήσουν 

εφικτή τη συμμετοχή του κοινού, αλλά και έλλειψη πολιτικής βούλησης για την 

ουσιαστική συμπερίληψη των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης στη λήψη 

των αποφάσεων. 

-Η επαρκής και ορθή αξιολόγηση των ΜΠΕ και η τελική έγκριση των κατάλληλων 

ΠΟ. 

Ακόμα και αν ισχύουν οι παραπάνω όροι, η βασική ευθύνη για την ορθή 

αξιολόγηση των ΜΠΕ και την επιβολή των αναγκαίων ΠΟ, βαραίνει τις αρμόδιες 
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υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, των Περιφερειών και, μέχρι πρόσφατα, 

των Νομαρχιών. Η ανεπάρκεια πόρων και ο μικρός αριθμός υπαλλήλων σε σχέση με 

τον αριθμό των αιτήσεων, καθιστούσε πολλές φορές αδύνατη στην πράξη την 

ουσιαστική, ξεχωριστή εξέταση κάθε περίπτωσης, ακυρώνοντας την 

αποτελεσματικότητα της αδειοδότησης. 

-Ο έλεγχος για την τήρηση των ΠΟ τόσο στην κατασκευή, όσο και στη λειτουργία. 

Τέλος, όλη η παραπάνω διαδικασία, ακόμα και με τα όποια προβλήματα και 

κενά, αποκτούσε πρακτικό νόημα, μόνο στο βαθμό που οι Περιβαλλοντικοί Όροι που 

επιβαλλόταν στα έργα και τις δραστηριότητες τηρούνταν στην πράξη. Για να 

επιβεβαιωθεί και να επιβληθεί αυτό, απαιτούνταν εκτενείς και αποτελεσματικοί 

ελεγκτικοί μηχανισμοί, τους οποίους οι αρμόδιες υπηρεσίες ουδέποτε απέκτησαν. 

 

4.2. ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΜΠΕ 

 

4.2.1. Ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΜΠΕ 

 

Στη συνέχεια, εστιαζόμαστε στο δεύτερο σημείο κριτικής, την αξιοπιστία των 

ΜΠΕ, καθώς αν και σημείο – κλειδί, αποτελεί πολλές φορές τον αδύναμο κρίκο της 

όλης διαδικασίας. Όπως αναφέρθηκε από την αρχή, σκοπός μιας ΜΠΕ είναι ο 

εντοπισμός, η πρόβλεψη, η αξιολόγηση και η άμβλυνση των επιπτώσεων στο φυσικό 

και κοινωνικό περιβάλλον των προτεινόμενων έργων και δραστηριοτήτων. 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 69269/5387/1990 μια ΜΠΕ (για τα έργα και τις 

δραστηριότητες της κατηγορίας Α), περιλαμβάνει υποχρεωτικά: 

-Στοιχεία για τη γεωγραφική θέση και το μέγεθος του έργου. 

-Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης του περιβάλλοντος. Αυτή γίνεται μέσα α) 

από τους χάρτες υψηλής ανάλυσης της ευρύτερης περιοχής όπου αποτυπώνονται και 

άλλα σημαντικά φυσικά και κοινωνικά στοιχεία (δρόμοι, οικισμοί, έργα, 

αρχαιολογικοί τόποι, καλλιέργειες, υγρότοποι, δάση) και β) από την έκθεση 

περιγραφής του φυσικού περιβάλλοντος (οικοσυστήματα, έδαφος, μετεωρολογικά και 

υδρογραφικά – υδρολογικά στοιχεία, χλωρίδα, πανίδα) και του ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος (οικισμοί, παραγωγικοί τομείς, φυσικοί πόροι, υποδομές, άλλες 

πιέσεις στο περιβάλλον). 

-Περιγραφή του προτεινόμενου έργου ή δραστηριότητας τόσο κατά τη φάση 

κατασκευής, όσο και κατά τη φάση λειτουργίας, στην οποία περιλαμβάνονται 
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στοιχεία όπως οι προβλεπόμενοι χρόνοι κατασκευής και λειτουργίας, το προσωπικό, 

οι πρώτες ύλες και τα προϊόντα της παραγωγικής διαδικασίας, η περιγραφή της ίδιας 

της παραγωγικής διαδικασίας, η προβλεπόμενη χρήση νερού και ενέργειας, η 

εκτιμώμενη παραγωγή αέριων, υγρών και στερεών αποβλήτων, ο σχεδιασμός για την 

επεξεργασία και τη διάθεση των υγρών και στερεών αποβλήτων και οι πιθανοί 

αποδέκτες, η παραγωγή θορύβου και άλλων πιθανών οχλήσεων. 

-Εναλλακτικές λύσεις σε σχέση με το προσδοκώμενο προϊόν (για ένα θερμοηλεκτρικό 

σταθμό η παραγωγή της ίδιας ποσότητας ενέργειας από άλλη πηγή), σε σχέση με τις 

επιλεγόμενες τεχνολογίες, τη χωροθέτηση. Οι εναλλακτικές λύσεις περιλαμβάνουν 

υποχρεωτικά και τη μηδενική (δηλαδή τη μη κατασκευή του έργου ή της 

δραστηριότητας). Η ΜΠΕ οφείλει να τεκμηριώνει την απόρριψη των λοιπών 

εναλλακτικών λύσεων και την πρόκριση της τελικής προτεινόμενης. 

-Εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην ατμόσφαιρα, τα 

νερά, το έδαφος, τη χλωρίδα, την πανίδα, αλλά και σε άλλα υφιστάμενα δίκτυα ή 

υποδομές. 

-Προτεινόμενες λύσεις και τρόπους αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων, όπως επιλογή κατάλληλων ενεργειακών πηγών, μέτρα περιορισμού των 

αποβλήτων, μεθόδους επεξεργασία ρύπων, αλλά και εκπόνηση προγραμμάτων 

παρακολούθησης των επιπτώσεων. 

Από τα παραπάνω, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: 

-Το πρακτικό μέρος μιας ΜΠΕ, δηλαδή η εκτίμηση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στηρίζεται υποχρεωτικά στην ολοκληρωμένη και 

ορθή καταγραφή του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. 

-Η αποτελεσματικότητα των ΜΠΕ ως προς την προστασία του περιβάλλοντος 

προϋποθέτει όχι μόνο την ορθή εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων, αλλά 

κυρίως την πρόταση των κατάλληλων μέτρων για την άμβλυνσή τους. Αυτά τα μέτρα 

ωστόσο, είναι πιθανό να ανεβάζουν το οικονομικό κόστος του σχεδίου, ακόμα και αν 

μειώνουν συνολικά το μακροπρόθεσμο περιβαλλοντικό και κοινωνικό του κόστος. 

-Η ουσιαστική και σε βάθος εξέταση των εναλλακτικών λύσεων, 

συμπεριλαμβανομένης της μηδενικής, αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της 

περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης, αφού μόνο μέσω αυτής μπορεί να 

αποτιμηθεί το περιβαλλοντικό και κοινωνικό κόστος του προτεινόμενου έργου σε 

σχέση με τις εναλλακτικές. 

-Τέλος, η εκπόνηση της Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ως ο πυρήνας της 
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διαδικασίας της περιβαλλοντικής αξιολόγησης, αποτελεί ουσιαστικά μία διαδικασία 

ελέγχου του προτεινόμενου έργου ή δραστηριότητας. 

 

4.2.2. ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΩΝ ΜΠΕ 

 

Στην πράξη δυστυχώς, πολλές ΜΠΕ παρουσιάζουν βασικές ελλείψεις περιεχόμενου. 

Συνηθισμένα κενά είναι: 

-Η ελλιπής περιγραφή του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, λόγω της 

απουσίας στοιχείων για τα οικοσυστήματα, τη χλωρίδα ή την πανίδα. Η απουσία 

αυτών των στοιχείων μπορεί να είναι κρίσιμη για την αξιολόγηση ενός έργου. 

-Η ανακριβής ή υποκειμενική περιγραφή του προτεινόμενου έργου ή δραστηριότητας 

και των επιπτώσεών του (παραγωγή ρύπων κοκ). Τα κενά αυτά μπορεί να οφείλονται 

σε ελλείψεις σχεδιασμού του ίδιου του έργου, σε καθυστερήσεις και υπέρβαση του 

προγραμματισμένου χρόνου κατασκευής, σε αλλαγή των όρων λειτουργίας, σε 

υπερεκτίμηση των διαθέσιμων πόρων, σε υποεκτίμηση των παραγόμενων αποβλήτων, 

σε πιθανές συνδυαζόμενες και πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις άλλων έργων στην 

ευρύτερη περιοχή που δεν λήφθηκαν υπόψη κατά την εκπόνηση των ξεχωριστών 

ΜΠΕ, στη συνολικότερη μακροπρόθεσμη περιβαλλοντική υποβάθμιση ή σε μεγάλης 

κλίμακας αλλαγές (όπως η αλλαγή του κλίματος), οι οποίες μπορεί να επιδεινώνουν 

τις αναμενόμενες επιπτώσεις κοκ. 

-Η μη συμπερίληψη και εξέταση των κατάλληλων εναλλακτικών λύσεων, ή η ελλιπής 

τεκμηρίωση για την απόρριψή τους (συμπεριλαμβανομένης της μηδενικής). 

-Η ανεπάρκεια των προτεινόμενων λύσεων για την άμβλυνση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων. 

 

4.2.3. ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΤΩΝ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ ΜΠΕ 

 

Βασική πεποίθησή μας είναι ότι οι παραπάνω αδυναμίες δεν οφείλεται στην 

ανεπάρκεια του επιστημονικού δυναμικού της χώρας, το οποίο απασχολείται στην 

εκπόνηση των ΜΠΕ, και το οποίο κατά κανόνα διαθέτει τα αναγκαία επιστημονικά 

εφόδια. Πιστεύουμε ότι οι λόγοι θα πρέπει να αναζητηθούν κυρίως στις δομικές 

αντιφάσεις και ελλείψεις του εθνικού συστήματος περιβαλλοντικής εκτίμησης, όπως 

αυτό θεμελιώνεται από το νομικό πλαίσιο που αναφέρθηκε παραπάνω. Σε αυτή την 

κατεύθυνση, εντοπίζουμε ενδεικτικά τις παρακάτω βασικές αιτίες. 
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4.2.3.1. ΣΧΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΗ – ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ 

 

Στο ελληνικό σύστημα περιβαλλοντικής εκτίμησης, η εκπόνηση της ΜΠΕ 

αποτελεί υποχρέωση και αρμοδιότητα του ανάδοχου του υπό ελέγχου έργου ή 

δραστηριότητας. Αυτός, το αναθέτει συνήθως σε ένα εξωτερικό μελετητή ή μάλλον 

μελετητικό γραφείο, το οποίο επιλέγεται και αμείβεται από τον ίδιο τον ανάδοχο. 

Δημιουργείται έτσι το παράδοξο ο «ελεγκτής», δηλαδή ο συντάκτης της 

ΜΠΕ, να διορίζεται και να αμείβεται από τον «ελεγχόμενο», δηλαδή τον ανάδοχο του 

έργου ή της δραστηριότητας, γεγονός που εγκαθιδρύει μια σχέση εξάρτησης του 

ελεγκτή από τον ελεγχόμενο. Αυτή η σχέση εξάρτησης βρίσκεται στον πυρήνα 

πολλών προβλημάτων σε σχέση με την αξιοπιστία, την ποιότητα και την πληρότητα 

των ΜΠΕ. 

Πιθανές επιπτώσεις αυτής της σχέσης εξάρτησης είναι: 

-Η ανεπαρκής εξέταση των εναλλακτικών λύσεων και ειδικότερα της μηδενικής. 

Είναι εξαιρετικά δύσκολο για τον μελετητή να προκρίνει την απόρριψη ή το ριζικό 

ανασχεδιασμό του έργου ή της δραστηριότητας που προτίθεται να κάνει ο εργοδότης 

του. Έτσι, η εξέταση των εναλλακτικών λύσεων γίνεται μόνο τυπικά, για να 

τεκμηριωθεί η απόρριψή τους. Δεν έχουμε υπόψη μας κανένα παράδειγμα, όπου ένα 

έργο αναβλήθηκε ή επανασχεδιάστηκε επειδή κατά την εκπόνηση της ΜΠΕ ο 

μελετητής πρόκρινε τελικά μία άλλη εναλλακτική λύση. 

-Η τάση για υποτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μέσω της ελλιπούς 

περιγραφής του υφιστάμενου φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, της ελλιπούς 

περιγραφής του έργου ή της δραστηριότητας ιδιαίτερα κατά τη φάση της μελλοντικής 

λειτουργίας, της υποεκτίμησης των αναμενόμενων φορτίων ρύπανσης ή άλλων 

επιπτώσεων, της υποεκτίμησης της πιθανότητας και των κινδύνων για ατυχήματα 

κοκ. 

-Η αποφυγή τεχνικών λύσεων και προτάσεων που θα άμβλυναν το περιβαλλοντικό 

κόστος αλλά θα ανέβαζαν σημαντικά το κόστος κατασκευής ή/και λειτουργίας. 

Τέλος, από πηγές της αγοράς των μελετητικών γραφείων αναφέρεται ότι στο 

πλαίσιο του παραπάνω συστήματος ανάθεσης και εκπόνησης των ΜΠΕ, 

αναπτύσσονται ιδιαίτερες σχέσεις και εξαρτήσεις μεταξύ πελατών, μελετητών και 

παραγόντων των υπηρεσιών, οι οποίες διευκολύνουν στην πράξη την έγκριση των 

μελετών χωρίς τον απαιτούμενο έλεγχο, υποβαθμίζοντας έτσι ακόμα περισσότερο την 

όλη διαδικασία. 
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4.2.3.2. ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΠΕ 

 

Οι αμοιβές για ΜΠΕ που αφορούν δημόσια έργα καθορίζονται από τον 

«Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών και Υπηρεσιών» (απόφαση 

ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9.8.2005, σύμφωνα με το Ν. 3316/2005). Αντίθετα, για τις ΜΠΕ 

των ιδιωτικών έργων ή δραστηριοτήτων δεν έχουν οριστεί ελάχιστες αμοιβές. Έτσι, 

οι τιμές των ΜΠΕ καθορίζονται από την αγορά και οι μελετητές πιέζονται να τις 

κάνουν όλο φθηνότερες. Και στις δύο περιπτώσεις, η γενική εκτίμηση είναι ότι οι 

χαμηλές αμοιβές οδηγούν σε πτώση της ποιότητας των μελετών. 

Ειδικότερα, για τις ΜΠΕ ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων, ακόμα και για 

αυτά που ανήκουν στην Α1 ή Α2 κατ., οι αμοιβές ξεκινούν από τα 4.000 ή 3.000 € 

αντίστοιχα, ή ακόμα και χαμηλότερα. Ο αυθαίρετος καθορισμός της αμοιβής 

συμπιέζει τις τιμές σε τέτοιο βαθμό, που είναι αδύνατο να καλύψει τις βασικές 

απαιτήσεις μιας ουσιαστικής ΜΠΕ. Αναφέρονται ακόμα και παραδείγματα που οι 

ΜΠΕ προσφέρονται ως «δώρο», μαζί με την ανάληψη κάποιας άλλης απαιτούμενης 

μελέτης για το ίδιο έργο η δραστηριότητα. 

 

4.2.3.3.  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 

 

Σύμφωνα με όλους τους διεθνείς ορισμούς, η διαδικασία περιβαλλοντικής 

εκτίμησης απαιτεί μια διαθεματική προσέγγιση, αφού αφορά ζητήματα διαφορετικών 

επιστημονικών αντικειμένων (οικολογικά, γεωλογικά, μηχανικά, οικονομικά, 

κοινωνικά κα). Η απαίτηση αυτή επικυρώνεται και από τη σχετική νομολογία του 

Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣΕ 1950/99, 258/04), σύμφωνα με την οποία στην 

κατάρτιση της ΜΠΕ απαιτείται η συμμετοχή των επιστημόνων εκείνων που έχουν την 

απαιτούμενη για την εξέταση των επιπτώσεων του έργου ή της δραστηριότητας 

ειδικότητα. 

Ωστόσο, το σχετικό νομικό πλαίσιο, όπως περιγράφτηκε παραπάνω, δεν 

περιλαμβάνει σχετικές προβλέψεις, καθώς για την εκπόνηση ΜΠΕ αρκεί η κατοχή 

μελετητικού πτυχίου κατ. 27, το οποίο μπορεί να λάβει οποιοσδήποτε μελετητής από 

μια μεγάλη γκάμα ειδικοτήτων, αρκεί να έχει απλά συμπληρώσει 4 χρόνια από τη 

λήψη του πανεπιστημιακού του διπλώματος. Οι ελάχιστες επιπλέον προδιαγραφές 

που περιλαμβάνονται στο σχετικό Π.Δ. 256/1998, δεν βελτιώνουν αισθητά την 

κατάσταση και έτσι η σωστή σύνθεση της ομάδας που αναλάβει τη ΜΠΕ, 
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τουλάχιστον για έργα ή δραστηριότητες με σημαντικές επιπτώσεις, επαφίεται μόνο 

στην καλή θέληση του ανάδοχου του έργου, του Μελετητικού Γραφείου ή στη 

σχετική αυστηρότητα της εκάστοτε επιβλέπουσας αρχής. 

Σημειώνεται ακόμα ότι για έργα κατ. Β4 δεν απαιτείται καν αυτό το 

μελετητικό πτυχίο, ενώ το τοπίο παραμένει ακόμα ασαφές για κάποια έργα κατ. Β3. 

Γενικά, οι αρμοδιότητες των διαφόρων μελετητών αποτελούν ένα πεδίο συγκρούσεων 

και αντιφάσεων, με αποτέλεσμα να μην διευκρινίζονται ποτέ σαφώς τα όποια όρια. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη υπογραφή του Π.Δ. 138/2009, του 

οποίου η ισχύς αναστάλθηκε λίγους μήνες μετά, ως και την 16.11.2011 (ΦΕΚ 

192/Α/16.11.2010). 

Τελικά, το νομικό πλαίσιο δεν κατοχυρώνει την εκπόνηση των ΜΠΕ από 

επιστήμονες των αναγκαίων ειδικοτήτων που θα μπορούσαν να εκτιμήσουν ορθά 

όλες τις βιολογικές, οικολογικές, γεωλογικές, φυσικές, κοινωνικές και οικονομικές 

παραμέτρους. 

 

4.2.3.4. ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο των Μελετών Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων καθορίζεται ακόμα από την Υ.Α. 69269 του 1990, η οποία μάλιστα 

βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο αρχικό Π.Δ. 1180 του 1981. Έτσι, οι προδιαγραφές 

αυτές δεν έχουν ανανεωθεί σύμφωνα με τις επιστημονικές, τεχνολογικές και 

περιβαλλοντικές εξελίξεις για πάνω από 20 χρόνια, με αποτέλεσμα σε αρκετά σημεία 

να αποδεικνύονται ανεπαρκείς και γενικές, ενώ αδυνατούν να καλύψουν ιδιαίτερα τις 

κατηγορίες των έργων και των δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν μετά από αυτές 

τις χρονολογίες. 

 

4.2.3.5. ΈΛΛΕΙΨΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Εξαιτίας των συνθηκών που αναφέρθηκαν παραπάνω (κόστος, διάρκεια, 

διαδικασία ανάθεσης, ειδικότητες, προδιαγραφές κοκ), η εκπόνηση των Μελετών 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στηρίζεται περισσότερο σε βιβλιογραφικά δεδομένα 

και λιγότερο στην επιτόπια έρευνα, ακόμα και εκεί που αυτή θα ήταν αναγκαία για 

την ακριβή αποτύπωση του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος και των 

αναμενόμενων συνεπειών. Φυσικά, τα δεδομένα που υπάρχουν από προηγούμενες 

έρευνες και μελέτες (ΜΠΕ, ΕΠΜ, Προγράμματα Παρακολούθησης κα) στην ίδια 
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περιοχή αποτελούν βασική αναφορά για τις επόμενες και πρέπει να αξιοποιούνται. 

Εάν όμως η ΜΠΕ στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στα βιβλιογραφικά 

δεδομένα προκύπτουν οι κίνδυνοι τα στοιχεία να είναι ανεπαρκή, στο βαθμό ιδιαίτερα 

που δεν έχει εκπονηθεί για την περιοχή κάποια ευρύτερη μελέτη, ή ετεροχρονισμένα. 

Σημειώνεται ακόμα ότι ο βαθμός μελέτης της ελληνικής φύσης είναι ακόμα 

χαμηλότερος από τον αναγκαίο, ενώ τα όποια δεδομένα που υπάρχουν, ακόμα και 

όταν προέρχονται από δημόσια χρηματοδοτημένες έρευνες, δεν είναι εύκολα 

ανακτήσιμα και διαθέσιμα στον κάθε ενδιαφερόμενο. 

 

4.2.3.6. ΑΠΟΥΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

 

Ένα βασικό σημείο, που εντείνει και αναπαράγει τις παραπάνω αδυναμίες 

είναι η πλήρης σχεδόν απουσία νομικά κατοχυρωμένης ευθύνης των εμπλεκομένων 

κατά τη διαδικασία εκπόνησης και αξιολόγησης των ΜΠΕ. Στην πράξη, ο μελετητής 

που συντάσσει και υπογράφει μια ΜΠΕ, ο ανάδοχος που την υποβάλλει προς 

αξιολόγηση, ακόμα και η αρμόδια αρχή που αναλαμβάνει την αξιολόγησή και την 

έγκριση ή μη του έργου/δραστηριότητας, δεν φέρει καμία νομική ευθύνη για όσα 

αναφέρονται εντός της μελέτης, αφού δεν προβλέπεται καμία σχετική κύρωση ή 

επίπτωση, ακόμα και στην περίπτωση που μπορεί να αποδειχθεί ότι η μελέτη περιέχει 

ανεπαρκή, εσφαλμένα ή ακόμα και ψευδή στοιχεία, με βάση τα οποία η αρμόδια αρχή 

καλείται να αποφασίσει και να προφυλάξει το δημόσιο συμφέρον. 

 

4.2.3.7. ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

Όλη η διαδικασία περιβαλλοντικής εκτίμησης και αδειοδότησης στηρίζεται 

στην ορθή αξιολόγηση των υποβεβλημένων ΜΠΕ από τις αρμόδιες αρχές και 

υπηρεσίες. Στα βαθμό μάλιστα που, όπως αναφέρθηκε εκτενώς παραπάνω, η 

εξάρτηση του Μελετητή – ελεγκτή από τον ανάδοχο του έργου – ελεγχόμενου, 

αποδυναμώνει την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα των ΜΠΕ ως ελεγκτικών 

εργαλείων, η αξιολόγηση των ΜΠΕ αποτελεί τη μόνη συνθήκη που εξασφαλίζει 

επαρκή περιβαλλοντική εκτίμηση των επιπτώσεων και ορθές αποφάσεις. 

Ωστόσο, αποτελεί κοινό τόπο ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες, τόσο στο κέντρο 

(ΥΠΕΚΑ), όσο και στην περιφέρεια (ΟΤΑ, Περιφέρειες) δε διέθεταν επάρκεια 

προσωπικού και πόρων για την αξιολόγηση του όγκου των ΜΠΕ που τους αναλογεί. 

Αναφέρουμε για παράδειγμα ότι μόνο για την κατασκευή Αιολικών Πάρκων και 
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Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων, δυο κατηγορίες δραστηριοτήτων που παρά την 

επίσημη αναγνώρισή τους ως «πράσινες» φέρουν σημαντικές περιβαλλοντικές 

συνέπειες και ξεσηκώνουν συχνά έντονες κοινωνικές αντιπαραθέσεις, τα τελευταία 

τρία χρόνια κατατίθενται περίπου 30 αιτήσεις το μήνα. 

Κυριότερο πρόβλημα είναι ο μικρός αριθμός υπαλλήλων, ο οποίος δυστυχώς 

μάλιστα αναμένεται να μειωθεί περισσότερο εξαιτίας της συγκυρίας και των 

προοπτικών συρρίκνωσης του δημόσιου τομέα. Ειδικότερα στις μικρότερες, 

περιφερειακές υπηρεσίες (Διευθύνσεις Περιβάλλοντος στις Νομαρχίες και τις 

Περιφέρειες), ο ελάχιστος αριθμός των υπαλλήλων, ο οποίος οριακά σε κάποιες από 

αυτές μπορεί να πέφτει και στα 1 ή 2 άτομα, είναι προφανές ότι δεν αρκεί για να 

διαθέτει τις κατάλληλες ειδικότητες για την αξιολόγηση τόσο διαφορετικών, 

περιβαλλοντικά και τεχνολογικά, ζητημάτων. Επιπλέον, απουσιάζουν σημαντικά οι 

κατάλληλοι θεσμοί διαρκούς επιμόρφωσης του προσωπικού. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της –πρώην- 

Περιφέρειας Πελοποννήσου το 2005 είχαν μείνει μόνο 6 υπάλληλοι. Την ίδια χρονιά, 

η Υπηρεσία δέχθηκε 5.235 αιτήσεις. Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε υπάλληλος έπρεπε να 

διεκπεραιώνει πάνω από 3 υποθέσεις την ημέρα. 

Εξαιτίας της υποστελέχωσης, οι αρμόδιες υπηρεσίες αδυνατούν να 

αξιολογήσουν επαρκώς τις ΜΠΕ, με αποτέλεσμα μεγάλες καθυστερήσεις αλλά και 

τάση για επιφανειακή εξέταση και εύκολη αδειοδότηση. Οι αναπόφευκτες αυτές 

καθυστερήσεις αυξάνουν ακόμα περισσότερο την πίεση για θετικές απαντήσεις, αλλά 

και τις ευρύτερες πολιτικές πιέσεις για ελάφρυνση της διαδικασία αδειοδότησης και 

μαζική απαλλαγή έργων και δραστηριοτήτων από αυτή την υποχρέωση. Επίσης, οι 

λιγοστοί υπάλληλοι σπάνια έχουν την ευκαιρία να κάνουν αυτοψίες στο πεδίο, 

πράγμα που συνήθως γίνεται έτσι μόνο κατόπιν σχετικής καταγγελίας. 

 

4.2.3.8. ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ 

 

Τέλος, όλες οι παραπάνω διαδικασίες έχουν νόημα μόνο όταν τα έργα και οι 

δραστηριότητες κατασκευάζονται και λειτουργούν με τον τρόπο που περιγράφεται 

εντός των ΜΠΕ βάση των οποίων αξιολογούνται και αδειοδοτούνται, όταν τα μέτρα 

πρόληψης που προβλέπονται από τις ίδιες ΜΠΕ υιοθετούνται και στην πράξη και 

όταν οι Περιβαλλοντικοί Όροι που περιλαμβάνονται στις σχετικές αποφάσεις ΕΠΟ 

επιβάλλονται και τηρούνται από τους αναδόχους. Τα παραπάνω προϋποθέτουν την 
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ύπαρξη και λειτουργία αποτελεσματικών ελεγκτικών μηχανισμών που θα ελέγχουν 

την τήρηση των επιβεβλημένων Περιβαλλοντικών Όρων. Δυστυχώς, και αυτή η 

αρμοδιότητα ανήκει στις ίδιες υποστελεχωμένες υπηρεσίες, οι οποίες στην πράξη 

διαθέτουν ελάχιστα μέσα, χρόνο και προσωπικό για να εκτελέσουν τους αναγκαίους 

ελέγχους, ακόμα και μετά από σχετική καταγγελία [32]. 
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5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Εντέλει εστιάζουμε στη διατύπωση κάποιων προτάσεων, στην κατεύθυνση 

της αντιμετώπισης των παραπάνω προβλημάτων και της ενίσχυσης της 

αποτελεσματικότητας, της αξιοπιστίας και της διαφάνειας της διαδικασίας 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 

 

5.1. ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΠΕ 

 

Με βάση την παραπάνω αξιολόγηση, εκτιμάται ότι η πλέον βασική θεσμική 

αλλαγή που θα διαφύλασσε την αξιοπιστία, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα της 

περιβαλλοντικής εκτίμησης και αδειοδότησης, είναι η κατοχύρωση της ανεξαρτησίας 

των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και των μελετητών που τις 

αναλαμβάνουν από τα συμφέροντα του ανάδοχου του έργου ή της δραστηριότητας, 

δηλαδή η θεσμική και οικονομική απεξάρτηση του ελεγκτή από τον ελεγχόμενο. Οι 

προτάσεις, λιγότερο ή περισσότερο ριζικές, που θα μπορούσαν να συμβάλλουν σε 

αυτή την κατεύθυνση είναι πολλές. Όλες όμως προϋποθέτουν επανασχεδιασμό της 

διαδικασίας, ευρείες νομικές μεταρρυθμίσεις και ενίσχυση, πολιτικά και πρακτικά, 

του δημόσιου και κοινωνικού ελέγχου στις οικονομικές δραστηριότητες. 

Ενδεικτικά, παρατίθενται κάποιες από τις προτάσεις που θα μπορούσαν να 

συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Σημειώνεται ότι, προφανώς, όλες οι 

προτάσεις αυτές θα απαιτούσαν εκτενή νομική και πολιτική επεξεργασία, ευρείες 

διαδικασίες διαβούλευσης για την εξασφάλιση της αναγκαίας συναίνεσης και –

κυρίως- αντίστοιχη πολιτική βούληση των υπευθύνων. Είναι επίσης κατανοητό ότι η 

σημερινή οικονομική και πολιτική συγκυρία κάθε άλλο παρά ενδείκνυται για 

προτάσεις που προϋποθέτουν τη διεύρυνση των δημόσιων δομών. Κατατίθενται 

ωστόσο στον δημόσιο διάλογο τόσο ως ενδεικτικές των απόψεων μας, όσο και για 

την υποστήριξη πιο άμεσων εναλλακτικών μέτρων που μπορούν να ληφθούν ως προς 

αυτή την κατεύθυνση. 

 

5.1.1. ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΠΕ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΦΟΡΕΙΣ Η ΑΡΧΕΣ 

 

Οριστική λύση στο παραπάνω πρόβλημα θα μπορούσε να δοθεί με την 

ανάληψη της σύνταξης των ΜΠΕ, ιδιαίτερα για τα έργα και τις δραστηριότητες με 



 

 

123 

σημαντικές επιπτώσεις, από αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες ή άλλους δημόσιους φορείς 

που μπορούν να εκτελέσουν επαρκώς σχετικές ερευνητικές εργασίες (πανεπιστήμια, 

δημόσια ερευνητικά κέντρα). Σημειώνεται μάλιστα ότι το παράδειγμα αυτό 

ακολουθούν, για κάποιες τουλάχιστον κατηγορίες έργων, και άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες (πχ Δανία). 

Σε αυτή την περίπτωση βέβαια, θα έπρεπε κατ’ ελάχιστο να εξασφαλιστεί ότι: 

-Οι υπηρεσίες ή οι φορείς αυτοί διαθέτουν το αναγκαίο προσωπικό, με τις 

απαιτούμενες ειδικότητες, την αναγκαία χρηματοδότηση και την υλική και τεχνική 

υποδομή (όργανα μετρήσεων, οχήματα). 

-Οι απαιτούμενοι πόροι για τη χρηματοδότηση αυτών των μελετών βαραίνουν πάλι, 

άμεσα ή έμμεσα (μέσω κάποιας ειδικής εισφοράς προς κάποιο αντίστοιχο δημόσιο 

ταμείο), τον ανάδοχο του έργου ή της δραστηριότητας και όχι το δημόσιο. 

-Η δημόσια αρχή ή υπηρεσία που θα αξιολογεί τη μελέτη δεν ταυτίζεται με αυτή που 

τη συντάσσει, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα δεύτερου ελέγχου. 

 

5.1.2. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

 

Στο βαθμό που οι μελέτες ανατίθενται σε ιδιωτικά μελετητικά γραφεία ή 

ιδιώτες μελετητές, και το κόστος τους καλύπτεται, ως οφείλουν, από τους ανάδοχους 

του έργου/δραστηριότητας, η σχέση εξάρτησης θα μπορούσε να αμβλυνθεί με τη 

διαμεσολάβηση και την εγγύηση του δημοσίου. 

Για παράδειγμα, θα μπορούσε ο ανάδοχος να καταβάλλει το σχετικό 

αναμενόμενο κόστος σε κάποιο δημόσιο ταμείο, όπως είναι το Πράσινο Ταμείο, και 

αυτό με τη σειρά του να προκηρύσσει και να πληρώνει το έργο της εκπόνησης της 

ανάλογης ΜΠΕ. Η προκαθορισμένη τιμή μπορεί εύκολα να υπολογίζεται, όπως 

γίνεται ήδη για τις μελέτες του Δημοσίου. 

Αυτή η λύση, πέρα από την αποτροπή της άμεσης, οικονομικής εξάρτησης 

του μελετητή – ελεγκτή από τον ανάδοχο – ελεγχόμενο, θα μπορούσε να συγκρατήσει 

το κόστος των ΜΠΕ στο ύψος που συνομολογείται ως κατάλληλο για κάθε είδους 

μελέτης, αντί να συμπιέζεται ανεξέλεγκτα από τον ανταγωνισμό της αγοράς, 

προστατεύοντας την ερευνητική δουλειά των επιστημόνων, καταργώντας 

στρεβλώσεις και αδιαφανείς μεσολαβήσεις που λαμβάνουν χώρα σήμερα στην αγορά 

και διαφυλάσσοντας ακόμη περισσότερο την ποιότητα των μελετών. 

Η λύση αυτή θα μπορούσε να συνδυαστεί με την προαναφερόμενη και να 
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εφαρμόζονται σε διαφορετικές κατηγορίες έργων [33, 34, 35, 36, 37, 38]. 

 

5.1.3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΦΟΡΕΑ – ΟΜΠΡΕΛΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

Όλη η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης θα μπορούσε να αποκτήσει 

υψηλότερο βαθμό ανεξαρτησίας, αν τίθονταν υπό από τον έλεγχο κάποιας 

ανεξάρτητης δημόσιας αρχής, όπως έγινε το τελευταίο διάστημα με άλλες επίσης 

σημαντικές κοινωνικές διαδικασίες. 

Σε αυτή την κατεύθυνση, ένα πρότυπο αποτελεί ο ρόλος του «Συνήγορου του 

Πολίτη» (ΣτΠ), και συγκεκριμένα του «Κύκλου Ποιότητας Ζωής» που ασχολείται με 

τα ζητήματα περιβάλλοντος. Ο ΣτΠ είναι Ανεξάρτητη Αρχή που διαμεσολαβεί 

μεταξύ των πολιτών και των δημόσιων υπηρεσιών με σκοπό την προστασία των 

δικαιωμάτων του πολίτη, την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της 

νομιμότητας. Παρεμβαίνει, μεταξύ άλλων, σε υποθέσεις έλλειψης ή άρνησης παροχής 

πληροφοριών, υπερβολικής καθυστέρησης απάντησης ή επιτέλεσης ενέργειας, 

παράβασης νόμου και παράνομων διαδικασιών, διοικητικών παρατυπιών ή 

παραλείψεων και διακρίσεων. 

Στην περίπτωση της περιβαλλοντικής εκτίμησης και αδειοδότησης, τα 

προηγούμενα θα μπορούσαν να αφορούν αντίστοιχα άρνησης κοινοποίησης ΜΠΕ ή 

άλλων στοιχείων σε πολίτες και φορείς, καθυστέρηση απόφασης, λήψη απόφασης με 

βάση λανθασμένα στοιχεία. Σημειώνεται ωστόσο ότι για να ασχοληθεί ο ΣτΠ με μια 

υπόθεση θα πρέπει να έχει προηγηθεί κατά κανόνα κάποια σχετική πράξη, ή 

παράλειψη, για την ίδια υπόθεση κάποιας άλλης δημόσιας υπηρεσίας, αλλά και να 

υπάρξει σχετική αναφορά – καταγγελία κάποιου πολίτη (σημειώνεται βέβαια ότι 

πρόσφατα ο ΣτΠ έχει δραστηριοποιηθεί αυτεπάγγελτα για σημαντικά περιβαλλοντικά 

ζητήματα, όπως αυτό της κατάστασης του ποταμού Νέστου). Επίσης, όπως 

διευκρινίζεται, είναι αναρμόδιος για θέματα που αφορούν στην υπηρεσιακή 

κατάσταση του προσωπικού των δημόσιων υπηρεσιών, έναν όπως είδαμε σημαντικό 

ανασταλτικό παράγοντα στη διαδικασία περιβαλλοντικής εκτίμησης. 

Πράγματι, ο αρμόδιος «Κύκλος Ποιότητας Ζωής» έχει ασχοληθεί με 

περιπτώσεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης, συμβάλλοντας στον έλεγχο της όλης της 

διαδικασίας (καθεστώς αδειοδότησης ατμοηλεκτρικών σταθμών της ΔΕΗ στην 

Κοζάνη, τήρηση Περιβαλλοντικών Όρων από την τσιμεντοβιομηχανία της ΑΓΕΤ 
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ΗΡΑΚΛΗΣ στο Βόλο, λειτουργία χωρίς άδεια ηλεκτρικού σταθμού στη Σάμο, 

παράτυπη λειτουργία ελαιοτρίβιων, παραλείψεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης 

λειτουργίας υδατοδρομίου στη λίμνη Παμβώτιδα). 

Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση 2009 του Συνήγορου, οι υποθέσεις αυτές 

έφτασαν περίπου τις είκοσι (αν και πολλές από τις άλλες υποθέσεις με τις οποίες 

ασχολείται ο Κύκλος Ποιότητας Ζωής εφάπτονται επίσης θεμάτων περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης). Αν και αυτός ο απολογισμός υποδεικνύει τη χρησιμότητα μιας 

ανεξάρτητης, εποπτικής αρχής, το πλήθος των υποθέσεων είναι ακόμα πολύ χαμηλό 

σε σχέση με το σύνολο των αντίστοιχων υποθέσεων αδειοδότησης, ή σε σχέση με το 

σύνολο των υποθέσεων που απασχολούν το Συνήγορο, αν λάβει κανείς υπόψη ότι 

αποτελούν μόλις το 0,6% περίπου των υποθέσεων του Κύκλου Ποιότητας Ζωής και 

το 0,15% των υποθέσεων του Συνήγορου. 

Η παραπάνω εμπειρία υποδεικνύει την εν δυνάμει σημασία μιας ανεξάρτητης, 

ελεγκτικής αρχής που θα επόπτευε όλη τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, 

θα παρέμβαινε σε περιπτώσεις κακοδιοίκησης και θα συντελούσε στην επίλυση των 

αναδυόμενων αντιθέσεων. Ένας τέτοιος θεσμός μπορεί να προκύψει είτε αυτοδύναμα, 

είτε με ενίσχυση και ανάπτυξη του αντίστοιχου τμήματος του Συνήγορου του Πολίτη. 

Από την άλλη, η ίδρυση ενός νέου τέτοιου θεσμού, θα μπορούσε να 

συμβάλλει σημαντικά και στη συμμετοχή της κοινωνίας και την εμβάθυνση της 

δημόσιας διαβούλευσης, αν υιοθετούνταν μια δομή στην οποία να συμμετέχουν και 

εκπρόσωποι άλλων δημόσιων ή μη-κυβερνητικών οργανισμών, όπως για παράδειγμα 

έχει γίνει στην Εθνική Επιτροπή Φύση 2000 [39, 40]. 

Υπολογισμοί με βάση τα στατιστικά στοιχεία που παρατίθενται στην Ετήσια Έκθεση 

2009 (σ. 20, 86-87). 

 

5.2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

 

Στον βαθμό που δεν υιοθετηθεί κάποιο μέτρο απεξάρτησης της διαδικασίας 

ΜΠΕ από τα συμφέροντα του ανάδοχου, είναι επιτακτική ανάγκη η λήψη μέτρων που 

θα εξασφαλίζουν την αξιοπιστία των ΜΠΕ. Όπως τονίσαμε παραπάνω, η έλλειψη 

αξιοπιστίας δεν οφείλεται στην ανεπάρκεια του επιστημονικού δυναμικού της χώρας 

που εργάζεται στο συγκεκριμένο τομέα, αλλά στις δομικές αδυναμίες της όλης 

διαδικασίας. 

Σε αυτή την κατεύθυνση, μπορούν να προταθούν άμεσα μέτρα διασφάλισης 
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της αξιοπιστίας, μέσω της νομικής και θεσμικής κατοχύρωσης της ευθύνης τόσο του 

μελετητή, όσο και του ανάδοχου του έργου/δραστηριότητας για το ορθό, ακριβές και 

επαρκές περιεχόμενο της μελέτης. 

Μία τέτοια πρόταση δεν επιδιώκει την ποινικοποίηση της επιστημονικής 

έρευνας, αλλά την κατοχύρωση του δημόσιου συμφέροντος. Καθώς οι ΜΠΕ 

παρέχουν στις αρχές τα αναγκαία στοιχεία, δεδομένα και εκτιμήσεις για να 

αποφανθούν όσο αφορά την έγκριση και τους Περιβαλλοντικούς Όρους κάθε 

έργου/δραστηριότητας, κάθε παράλειψη, κενό ή σφάλμα που περιέχεται σε αυτές είτε 

λόγω συνειδητής προσπάθειας παραποίησης στοιχείων και υποβάθμισης των 

συνεπειών, είτε λόγω ανεπαρκούς έρευνας, προκαλεί αυτόματα φαινόμενα 

κακοδιοίκησης και εμποδίζει την υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος. 

Συνεπώς, οι μελετητές και οι μελετητικές εταιρίες που αναλαμβάνουν την 

ευθύνη της σύνταξης και της υπογραφής των ΜΠΕ και των άλλων μελετών, 

ουσιαστικά εκτελούν ένα δημόσιο, κοινωνικό έργο. Για αυτό άλλωστε λαμβάνουν 

από το κράτος τη σχετική άδεια και είναι υποχρεωτικά εγγεγραμμένοι σε δημόσια 

μητρώα. Συνεπώς, η ευθύνη για την ορθή εκτέλεση της εργασίας τους, βαραίνει όχι 

μόνο τους ίδιους, αλλά και το κράτος. Αν για παράδειγμα αποδειχθεί ότι μια ΜΠΕ 

αποκρύπτει σημαντικά στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, τα οποία περιγράφονται 

σε άλλες σχετικές μελέτες (λχ ΕΠΜ) ή θα μπορούσαν να καταγραφούν κατά την 

αναγκαία για τη μελέτη έρευνα πεδίου, ο μελετητής ή η εταιρία που την υπογράφει θα 

έπρεπε να μην θεωρείται πια κατάλληλος για να αναλαμβάνει το δημόσιο αυτό έργο. 

Προτείνουμε λοιπόν τη θεσμοθέτηση σχετικών κυρώσεων, με σκοπό την 

πρόληψη τέτοιων περιστατικών και κατ’ επέκταση, την προστασία του περιβάλλοντος 

και την προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος. Το πιο άμεσο μέσο θα ήταν ο 

αποκλεισμός του μελετητή που αποδεδειγμένα ευθύνεται για ελλείψεις όπως οι 

παραπάνω για κάποια χρονικό διάστημα ανάλογο με το βαθμό του παραπτώματος 

από τα σχετικά μητρώα, καθώς αποδείχθηκε ανεπαρκής στο ρόλο που του ανατέθηκε. 

Η περιβαλλοντική ευθύνη αυτή θα πρέπει να επεκτείνεται και στον ανάδοχο του 

έργου/δραστηριότητας, ο οποίος θα πρέπει να επιβαρύνεται με το κόστος που 

προκάλεσε στο περιβάλλον και την κοινωνία η μη ορθή λειτουργία της επιχείρησής 

του. 

Επίσης, προτείνεται η νομική κατοχύρωση της περιβαλλοντικής ευθύνης των 

αρμόδιων αρχών, υπηρεσιών και δημόσιων λειτουργών κατά τη διαδικασία 

αξιολόγησης των ΜΠΕ και λήψης αποφάσεων. Στην περίπτωση αμελούς 
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αξιολόγησης, αποδοχής ανεπαρκών ΜΠΕ κοκ, και κατόπιν σχετικής τεκμηριωμένης 

καταγγελίας, οι αρμόδιες υπηρεσίες βαρύνονται με την ευθύνη κακοδιοίκησης, η 

οποία πρέπει να μεταφράζεται σε αντίστοιχες διοικητικές κυρώσεις. 

 

5.3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΠΕ 

 

Είναι επιτακτική η ανάγκη επικαιροποίησης, εμπλουτισμού και εξειδίκευσης 

των προδιαγραφών των ΜΠΕ, ώστε να καλύπτουν και νέες κατηγορίες 

έργων/δραστηριοτήτων. Είναι θετικό ότι το ΥΠΕΚΑ κινείται προς αυτή την 

κατεύθυνση και αναμένονται τα αποτελέσματα. Στη διαδικασία αυτή είναι σημαντικό 

να συμβάλλουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς που διαθέτουν αντίστοιχες γνώσεις και 

εμπειρία, όπως ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, περιβαλλοντικές ΜΚΟ κα. Επίσης 

σημαντική είναι η θεσμοθέτηση μιας διαδικασίας διαρκούς επικαιροποίησης των 

προδιαγραφών, τόσο ανά περιβαλλοντικό πεδίο (πανίδα, χλωρίδα, νερά), όσο και ανά 

κατηγορία έργων. 

Στην ανανέωση των προδιαγραφών για τις ΜΠΕ, θα πρέπει να αξιοποιηθούν 

και οι διαθέσιμες μελέτες – master plan που έχουν εκπονηθεί στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ 

- ΕΠΠΕΡ 3 και έχουν γίνει αποδεκτά (όπως π.χ. το Master Plan για τους μεγάλους 

οδικούς άξονες). Επίσης, προτείνεται η αναμόρφωση του Κανονισμού Μελετών και 

Έργων της Διεύθυνσης Μελετών Έργων Οδοποιίας, προκειμένου να περιληφθεί η 

αποκτηθείσα εμπειρία από πρόσφατα προγράμματα Παρακολούθησης των 

επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον (π.χ. Εγνατία, Ε65, ΣΓΥΤ). 

 

5.3.1. ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Πρώτο βήμα σε αυτή την κατεύθυνση είναι η αξιοποίηση όλων των 

συσσωρευμένων δεδομένων, μελετών και ερευνών που έχουν γίνει για το ελληνικό 

φυσικό περιβάλλον, από εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, φορείς 

διαχείρισης, ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, ΜΚΟ. Για την καλύτερη 

αξιοποίηση αυτών των στοιχείων θα πρέπει:  

-Να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε αυτά, μέσω πχ της συγκέντρωσής τους σε ειδικές 

ιστοσελίδες ή/και ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες με ευθύνη του δημοσίου. 

-Να υποχρεωθούν οι μελετητές να τα χρησιμοποιούν κατά τη σύνταξη των ΜΠΕ όταν 

η περιοχή ή/και το αντικείμενο μελέτης τους (πχ επιπτώσεις σε πανίδα και χλωρίδα) 
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έχει ήδη μελετηθεί. 

Παρόλα αυτά, ιδιαίτερα για μεγάλα έργα υποδομής με ευρύτατες 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις οι οποίες απλώνονται σε μεγάλες εκτάσεις (όπως πχ οι 

αυτοκινητόδρομοι), τα διαθέσιμα στοιχεία, ή όσα μπορούν να αποκτηθούν κατά την 

εκτέλεση μιας συμβατικής ΜΠΕ πριν την έναρξη της κατασκευής του έργου, δεν 

αρκούν για την εκτίμηση και την άμβλυνση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Έτσι, 

σε αυτές τις περιπτώσεις προτείνεται η θεσμοθέτηση της υποχρέωσης εκπόνησης 

Προγραμμάτων Παρακολούθησης των επιπτώσεων, σε τρεις φάσεις: πριν την 

κατασκευή, κατά την φάση κατασκευής και κατά τη φάση λειτουργίας των έργων. Το 

κόστος αυτών των προγραμμάτων θα πρέπει να βαρύνει τον ανάδοχο. Για λόγους 

ακύρωσης πιθανής εξάρτησης του μελετητή από τον ανάδοχο, προτείνεται το κόστος 

αυτό να καταβάλλεται από τον ανάδοχο σε κάποιο Δημόσιο Ταμείο (πχ Πράσινο 

Ταμείο), το έργο του Προγράμματος Παρακολούθησης να προκηρύσσεται και να 

επιβλέπεται από μια αρμόδια δημόσια αρχή και να αμοίβεται από το ανωτέρω ποσό. 

 

5.4. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

 

Η αποτελεσματικότητα κάθε επιμέρους διαδικασίας περιβαλλοντικής 

εκτίμησης εξαρτάται από το γενικότερο πλαίσιο του χωροταξικού σχεδιασμού της 

χώρας Οι περιβαλλοντικές μη-κυβερνητικές οργανώσεις τονίζουν σε κάθε ευκαιρία 

πόσο σημαντική είναι η ολοκλήρωση των εργαλείων περιβαλλοντικής διακυβέρνησης 

(δασικοί χάρτες και δασολόγιο, κτηματολόγιο, χωροταξικός σχεδιασμός, σχέδια 

διαχείρισης υδάτων κ.α.). Η ύπαρξη των εργαλείων αυτών οδηγεί στην απλοποίηση 

των διαδικασιών και την αποτελεσματική αξιολόγηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων των επιτρεπόμενων έργων ή δραστηριοτήτων. Η ολοκλήρωση αυτών των 

εργαλείων είναι επιτακτική. 

Επιπλέον, σύμφωνα και με τις κοινές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

βασικός πυλώνας της περιβαλλοντικής εκτίμησης είναι η Στρατηγική Περιβαλλοντική 

Εκτίμηση. Η πολιτική αυτή εφαρμόστηκε στην Ελλάδα τελικά με την εκπόνηση του 

Γενικού και των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων και των αντίστοιχων Στρατηγικών 

Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Οι Μελέτες και τα Πλαίσια αυτά ωστόσο 

χαρακτηρίζονται από γενικότητα, ασάφεια και κενά και χρήζουν ανανέωσης και 

εμβάθυνσης για να μπορούν να συμβάλλουν ως αποτελεσματικά εργαλεία 

περιβαλλοντικής διακυβέρνησης. 
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5.5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

 

Ακόμα και αν η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η εξέταση 

των εναλλακτικών λύσεων για κάποιο έργο/δραστηριότητα πραγματοποιούταν με όση 

ποιότητα, αξιοπιστία και αντικειμενικότητα επιτρέπουν οι επιστημονικές μέθοδοι, η 

διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης παραμένει μια πολιτική διαδικασία λήψης 

αποφάσεων. Κανένα αντικειμενικό – ποσοτικό κριτήριο δεν μπορεί να αναιρέσει την 

υποκειμενικότητα της τελικής απόφασης, η οποία στηρίζεται αναπόφευκτα σε πολλά, 

περίπλοκα, αλληλοεξαρτώμενα και αλληλοσυγκρουόμενα περιβαλλοντικά, 

κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά κριτήρια που δεν μπορούν να συμψηφιστούν. 

Έτσι, η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των διαφόρων κοινωνικών ομάδων στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων αποτελεί αναγκαία συνθήκη για τη σφαιρικότερη 

εξέταση του έργου και των συνεπειών του. Επίσης, είναι πιθανό οι κοινωνικές ομάδες 

που υφίστανται τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από ένα έργο να είναι διαφορετικές 

από τις άμεσα ενδιαφερόμενες που ωφελούνται από αυτό, και άρα πρέπει να 

εξασφαλιστεί η δυνατότητα συμμετοχής όλων των ομάδων στη διαδικασία. 

Γενικότερα, η ευρύτερη δυνατή κοινωνική συμμετοχή διασφαλίζει τη μεγαλύτερη 

δυνατή σφαιρικότητα, αποτελεσματικότητα, κοινωνική και περιβαλλοντική 

δικαιοσύνη, ενώ αμβλύνει τις πιθανές συγκρούσεις που μπορεί να ξεσπάσουν μετά 

την αδειοδότηση ενός έργου, και οι οποίες δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο την 

ολοκλήρωσή του. 

Ακόμα περισσότερο, αν λάβουμε υπόψη όλες τις παραπάνω αδυναμίες και 

στρεβλώσεις της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, μια ανοιχτή, δημόσια 

διαβούλευση γύρω από κάθε προτεινόμενο έργο/δραστηριότητα με σημαντικές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις, μπορεί ως ένα βαθμό να καλύψει τα κενά, τα σφάλματα 

και τις παραλείψεις των ΜΠΕ, λειτουργώντας ως μια δεύτερη, άτυπη διαδικασία 

περιβαλλοντικού ελέγχου. 

Από αυτή τη σκοπιά, είναι θετικό ότι το ελληνικό νομικό πλαίσιο, 

εναρμονιζόμενο με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις (Σύμβαση Aarhenius, Ευρωπαϊκή 

Οδηγία 2003/35/EC), έχει θέσει σε προτεραιότητα την κοινωνική συμμετοχή στις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε σχέση με την περιβαλλοντική αδειοδότηση, μέσα 

από τη θεσμοθέτηση της δημόσιας διαβούλευσης. 

Αυτή ωστόσο η τυπική κατεύθυνση δεν επιβεβαιώνεται και στην πράξη, 
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καθώς η ουσιαστική κοινωνική συμμετοχή εξαρτάται από μια σειρά προϋποθέσεων 

όπως: 

-Έγκαιρη ενημέρωση όλων των εν δυνάμει ενδιαφερόμενων πλευρών για τα 

προτεινόμενα έργα/δραστηριότητες. 

-Ακριβής, περιεκτική και κατανοητή αποτύπωση των εκτιμώμενων επιπτώσεων και 

των εναλλακτικών λύσεων στις σχετικές ΜΠΕ, ώστε, εκτός από τις αρμόδιες αρχές, 

να μπορούν να κρίνουν και οι πολίτες. 

-Απρόσκοπτη πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφορία (πχ ΜΠΕ) για όλες τις 

κοινωνικές ομάδες. 

-Επαρκή χρονικά περιθώρια παρέμβασης, ειδικά για κοινωνικές ομάδες και φορείς 

που δεν έχουν τη δυνατότητα επαγγελματικών ρυθμών. 

-Διοργάνωση ανοιχτών και αποκεντρωμένων διαδικασιών διαβούλευσης, πχ με 

επιτόπιες παρουσιάσεις – εκδηλώσεις, οι οποίες διευκολύνουν ιδιαίτερα τις τοπικές 

κοινωνίες και τους πολίτες ή φορείς που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε πιο 

κεντρικές διαδικασίες. 

-Ενδελεχή διερεύνηση των κατατεθειμένων απόψεων και προτάσεων, συμπερίληψή 

τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, μέσα από τεκμηριωμένη απάντηση 

(αποδοχής ή απόρριψης). 

Οι παραπάνω προϋποθέσεις σπάνια ισχύουν κατά τη διαδικασία 

περιβαλλοντικής εκτίμησης. Έτσι, πολύ λίγοι κοινωνικοί φορείς, και κυρίως εκείνοι 

που έχουν είτε άμεσο επαγγελματικό ενδιαφέρον για το έργο/δραστηριότητα, είτε 

εκείνοι που συνδυάζουν το ενδιαφέρον με τη δυνατότητα επαγγελματικής 

ενασχόλησης (πχ μεγάλες περιβαλλοντικές ΜΚΟ). Για παράδειγμα, παρά τα βήματα 

που έχουν γίνει, η ενημέρωση για τις εξελίξεις και η πρόσβαση στην περιβαλλοντική 

πληροφορία παραμένει προβληματική. 

Το μεγάλο πρόβλημα είναι όμως ότι ακόμα και όσοι φορείς καταφέρουν να 

καταθέσουν τις απόψεις τους, σπάνια αυτές επηρεάζουν σημαντικά τις τελικές 

αποφάσεις. Αυτό το πρόβλημα βέβαια είναι δομικό, αφού εξ ορισμού η διαδικασία 

διαβούλευσης δεν μπορεί να έχει δεσμευτικό χαρακτήρα για τις αρχές που παίρνουν 

τις τελικές αποφάσεις. Ωστόσο, αν τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη 

διαβούλευση δεν ενσωματώνονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, η πρώτη 

καθίσταται ανούσια. Σε αυτή την κατεύθυνση προτείνεται: 

α) Με ευθύνη του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, ο φάκελος ΜΠΕ να 

περιλαμβάνει τεκμηριωμένη απάντηση σε κάθε γνωμοδότηση που κατατέθηκε κατά 
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τη διάρκεια της διαβούλευσης στη φάση της προκαταρκτικής εξέτασης. Σε αντίθετη 

περίπτωση, ο φάκελος ΜΠΕ να θεωρείται ελλιπής. 

β) Με ευθύνη της αρμόδιας για την αδειοδότηση αρχή, η τελική απόφαση ΕΠΟ να 

περιλαμβάνει αντίστοιχα τεκμηριωμένη απάντηση σε κάθε γνωμοδότηση που 

κατατέθηκε κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης στη φάση της εξέτασης της ΜΠΕ. 

Επίσης, προτείνεται: 

-Η θέσμιση της δυνατότητας της αρμόδιας αρχής, κατόπιν σχετικού αιτήματος, να 

δίνει παράταση στις διαδικασίες διαβούλευσης. 

-Το έγγραφο ή μελέτη προς διαβούλευση να αναρτάται σε ορισμένη ιστοσελίδα, και 

να ισχύει για όλες τις δημόσιες διαβουλεύσεις που αφορούν το περιβάλλον, σε 

περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 

-Η σύνταξη σε εθνική και περιφερειακή κλίμακα, με ευθύνη αντίστοιχα του ΥΠΕΚΑ 

και των Περιφερειακών Συμβουλίων ενός καταλόγου των φορέων που θα 

προσκαλούνται να γνωμοδοτούν για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων, όπως Δήμοι, ΜΚΟ, συνδικαλιστικές ενώσεις κα. Οι κατάλογοι 

αυτοί μπορούν να συμπληρωθούν μετά από σχετική πρόσκληση της αρμόδιας αρχής. 

Στη συνέχεια, με την έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης και την κοινοποίηση των 

σχετικών εγγράφων, η αρμόδια αρχή θα αποστέλει πρόσκληση σε όλους τους 

παραπάνω φορείς, χωρίς φυσικά αυτό να αποκλείει τη δυνατότητα γνωμοδότησης μη 

εγγεγραμένων φορέων. 
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