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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                           ΘΕΜΑ 4ο 
Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. για την περιβαλλοντική αδειοδότηση “Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας ισχύος 4,95 MW με καύση βιορευστών, της εταιρείας ΒΙΟΡΕΥΣΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 5 ΙΚΕ’’, που 

πρόκειται να εγκατασταθεί στο αγροτεμάχιο 1613 κτηματικής περιοχής της Δ.Κ. Βαθύλακκου, της Δ.Ε. 

Αγ. Αθανασίου (ΠΕΤ: 2203735721) 
 

Η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση 

επί της Μ.Π.Ε. για την περιβαλλοντική αδειοδότηση “Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 

4,95 MW με καύση βιορευστών, της εταιρείας ΒΙΟΡΕΥΣΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 5 ΙΚΕ’’, που πρόκειται να 

εγκατασταθεί στο αγροτεμάχιο 1613 κτηματικής περιοχής της Δ.Κ. Βαθύλακκου, της Δ.Ε. Αγ. Αθανασίου 

(ΠΕΤ: 2203735721)» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το με αρ. πρωτ. 896/07-06-2022 διαβιβαστικό 

έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Κατόπιν έδωσε τον λόγο στην κ. Χρ. Αποστολίδου, 

υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης, προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Η κ. Αποστολίδου έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με 

αρ. πρωτ.: 282779 (5902)/26-05-2022 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της 

Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, ενημέρωσε τα μέλη για τον τρόπο λειτουργίας 

του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, την πρώτη ύλη που θα χρησιμοποιείται και αναφέρθηκε 

στις προϋποθέσεις βάσει των οποίων η υπηρεσία εισηγείται θετικά.  
 

Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή και κ. Χρυσομάλλη Νικόλαο, τακτικά μέλη. 

Στις ερωτήσεις απάντησε η κ. Αποστολίδου. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις είναι καταγεγραμμένες στο 

ηχητικό αρχείο της συνεδρίασης. 

 

Κατόπιν ο λόγος δόθηκε στα μέλη για τοποθετήσεις.  

Ο κ. Ζέρβας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, και η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος, δήλωσαν ότι θα 

καταψηφίσουν. Εκφράστηκαν προβληματισμοί σχετικά με την πρώτη ύλη που θα χρησιμοποιείται, τη 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής 
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Ταχ. Κώδ.      : 546 55, Τ.Θ. 18240 

Πληροφορίες : Α. Τριανταφύλλου 

Τηλ.               : 2313 319 650 
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χωροθέτηση της μονάδας εκτός βιομηχανικής περιοχής και την απώλεια καλλιεργήσιμης γης προκειμένου 

να παραχθεί η πρώτη ύλη για τη λειτουργία του σταθμού.  

Ο κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα καταψηφίσει, κατέθεσε και γραπτώς την 

τοποθέτησή του ως εξής: «Δεν κρίνουμε αποκλειστικά και μόνο την αρτιότητα της μελέτης και από αυτή τη 

σκοπιά το έργο των μελετητών και των ελεγκτών εργαζομένων της Περιφέρειας. Έτσι κι αλλιώς όλοι είναι 

υποχρεωμένοι να λειτουργούν μέσα σε ένα πλαίσιο όπου η περιβαλλοντική νομοθεσία καθορίζεται κατά 

βάση από το αν εξυπηρετεί ή όχι τους επιχειρηματικούς ομίλους, αν είναι ευνοϊκή για υποψήφιους 

«επενδυτές». 

Σαν μέλη ενός πολιτικού οργάνου, κρίνουμε και τη σκοπιμότητα του έργου αλλά και το συνολικό πλαίσιο 

μέσα στον οποίο εντάσσεται και δεν είναι άλλο από την «απελευθέρωση» – ιδιωτικοποίηση της ενέργειας, 

τη λεγόμενη «πράσινη» ενεργειακή μετάβαση, την απολιγνιτοποίηση κλπ. Κρίνουμε και την ίδια την 

κατεύθυνση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας αλλά και το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσονται οι ίδιες οι 

ΑΠΕ. 

Καταθέτουμε την απόλυτη αντίθεσή μας στον ενεργειακό σχεδιασμό που υλοποιείται από διαδοχικές 

κυβερνήσεις με τη σύμφωνη γνώμη της διοίκησης της περιφέρειας και άλλων παρατάξεων.  

Αυτός ο ενεργειακός σχεδιασμός έχει οδηγήσει σε εκτόξευση των τιμών πριν την κλιμάκωση των 

συγκρούσεων στην Ουκρανία, όξυνση της ενεργειακής φτώχειας του λαού μας, στη χειροτέρευση των όρων 

εργασίας για τους εργαζόμενους του κλάδου, σε απολύσεις οι οποίες δεν αντισταθμίζονται από τις όποιες 

προσλήψεις στις μονάδες ΑΠΕ, στην υπονόμευση της ενεργειακής αυτάρκειας της χώρας.  

Κάπως έτσι επιβλήθηκε το εισαγόμενο φυσικό αέριο ως στρατηγικό καύσιμο για την ηλεκτροπαραγωγή 

αλλά και η μονοκαλλιέργεια των επίσης πανάκριβων ΑΠΕ, προχώρησε η υπονόμευση της όποιας 

ενεργειακής αυτάρκειας της χώρας. 

Ως γνωστό η επέλαση και άναρχη χωροθέτηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ σε όλη τη χώρα έχει δημιουργήσει και 

πλήθος προβλημάτων περιβαλλοντικών και όχι μόνο.  

Επισημαίνουμε την ανάγκη να υπάρχει μια ολοκληρωμένη καταγραφή ανά Π.Ε για το σύνολο των 

αδειοδοτήσεων ανά μορφή ΑΠΕ με ταυτόχρονη συνολική καταγραφή των εκτάσεων που αλλάζουν χρήση ή 

καλλιέργεια.  

Επιπλέον για το συγκεκριμένο έργο: 

Σημαντικό ζήτημα που προκύπτει από την επέκταση της εγκατάστασης αντίστοιχων μονάδων (παραγωγής 

ενέργειας από βιορευστά ή βιοαέριο από ενσιρώματα) αποτελεί η τροποποίηση καλλιεργειών ή δέσμευση 

υφιστάμενων και η αλλαγή χρήσης αγροτικής γης έτσι ώστε να παράγεται πρώτη ύλη για τις εγκαταστάσεις 

παραγωγής ενέργειας από βιορευστά, να χωροθετούνται αυτές οι δραστηριότητες σε αγροτική γη. 

Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο με την εκτόξευση των τιμών στο ηλιέλαιο, μπροστά σε μια ενδεχόμενη 

επισιτιστική κρίση θα έπρεπε να σταματήσει η παραγωγή ενέργειας από φυτικά έλαια, να σταματήσει κάθε 

αδειοδότηση έργων. 

Επίσης κατά τη γνώμη μας υποτιμάται ο κίνδυνος από πλημμύρα και πυρκαγιά και επαναλαμβάνεται ένα 

ευχολόγιο να μη γίνει ατύχημα. Δυστυχώς υπάρχει η πικρή πείρα τόσο πλημμυρών εκτός ζωνών κατάκλισης 

όσο και πυρκαγιών και εκρήξεων με θανατηφόρα αποτελέσματα σε σύγχρονες μονάδες βιορευστών πχ στα 

Γρεβενά. 

Επιπλέον διατηρούμε σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με τον έλεγχο εφαρμογής των όρων της ΜΠΕ, αφού η 

αποδυνάμωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας αλλά και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών σε στελεχικό 

δυναμικό, στην ουσία καθιστά ανέφικτο κάτι τέτοιο.  

Με βασικό κριτήριο την θέση μας ενάντια στην λεγόμενη «απελευθέρωση» σε όλη την αλυσίδα της 

παραγωγής - εμπορίας ενέργειας την οποία αναπτύξαμε πριν, αλλά και με τις επιμέρους επισημάνσεις που 

αναφέραμε, ψηφίζουμε κατά.». 

Ο κ. Γκανούλης Φίλιππος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα καταψηφίσει. Αναφέρθηκε στην έλλειψη 

χωροταξικού σχεδιασμού για τη χωροθέτηση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση 

βιορευστών, στην παραδοξότητα της καλλιέργειας εκτάσεων, στην περίοδο επισιτιστικής ανασφάλειας που 

διανύουμε, προκειμένου το παραγόμενο προϊόν να χρησιμοποιηθεί για καύση με σκοπό την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας, στην παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα από τη λειτουργία της μονάδας που 

συνεισφέρει στην κλιματική αλλαγή και στην ελλιπή ή μηδενική διενέργεια ελέγχων για την ορθή 

λειτουργία τέτοιων μικρών και αποκεντρωμένων μονάδων στις οποίες ο ιδιοκτήτης, στην προσπάθειά του 

να επιτύχει τους οικονομικούς στόχους που έχει θέσει, η πρώτη έκπτωση που κάνει είναι στα μέσα 

περιβαλλοντικής προστασίας, π.χ. αμελεί την αλλαγή των φίλτρων. 

Ο κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικό μέλος, επίσης δήλωσε ότι θα καταψηφίσει. Γενικά, η παράταξη που 

εκπροσωπεί δεν είναι κατά της λειτουργίας τέτοιων μονάδων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 

ωστόσο στη συγκεκριμένη περίπτωση διαφωνεί με τη χρήση βιορευστών φυτικής προέλευσης αντί ζωικής, 

ειδικά αυτή τη δύσκολη χρονική περίοδο.  

Τα λοιπά μέλη του Σώματος δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά. 
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Μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων η κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ., πρότεινε τη 

θετική γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητας. 

 

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

(ΔΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Μ.Ε.Θ.) 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης 

Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας 

 

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή 

ΦΟΡΕΑΣ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ 

ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

            ----------------------------            ----------------------------       ---------------------- 

 

 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής αρχής για το έργο - δραστηριότητα του σημείου 1 του 

παρόντος, η Μητροπολιτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ.: 282779 (5902)/26-05-2022 

εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας του σημείου 2 του παρόντος, το με αρ. πρωτ. 

896/07-06-2022 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., το άρθρο 213 του Ν. 

3852/2010 ‘‘περί αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής’’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ’ 

αριθμ. 3/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΙ7ΛΛ-ΦΛΔ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας 

‘‘περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής 

Ενότητας Θεσσαλονίκης’’, την με αρ. πρωτ. 13693/17-01-2022 απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και 

αναπληρωματικών μελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 

10/2022 (ΑΔΑ: 97ΛΠ7ΛΛ-ΙΒ4) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και 

Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την με αρ. πρωτ. 

359184(6447)/01-09-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί Ορισμού Γραμματέα 

και αναπληρωτή Γραμματέα της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ.», γνωμοδοτεί επί του φακέλου της 

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ως εξής: 

 

                                                           Γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία  

       (Οι κ. Ζέρβας Γεώργιος, κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος, κ. Γκανούλης Φίλιππος και  

                                                          κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος καταψήφισαν) 

                                                                                                                                                                                             
Θετικά επί της Μ.Π.Ε. για την περιβαλλοντική αδειοδότηση “Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

ισχύος 4,95 MW με καύση βιορευστών, της εταιρείας ΒΙΟΡΕΥΣΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 5 ΙΚΕ’’, που πρόκειται να 

εγκατασταθεί στο αγροτεμάχιο 1613 κτηματικής περιοχής της Δ.Κ. Βαθύλακκου, της Δ.Ε. Αγ. Αθανασίου 

(ΠΕΤ: 2203735721), σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της εισήγησης που ακολουθεί. 

 

Α. Είδος και Περιγραφή του έργου σύμφωνα με τη ΜΠΕ 
 

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμού Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής μέγιστης ισχύος παραγωγής 4.950,00 kVA (4,95 MVA), με καύση 
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βιορευστών (φυτικών ελαίων προερχόμενων από ενεργειακές καλλιέργειες)  Ο φορέας υλοποίησης του 

έργου είναι η εταιρεία «ΒΙΟΡΕΥΣΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΕΝΤΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΡΕΥΣΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 5 ΙΚΕ’’». Ως βιορευστά ορίζονται τα υγρά 

καύσιμα προοριζόμενα για ενεργειακούς σκοπούς εκτός από την κίνηση, συμπεριλαμβανομένης της 

ηλεκτρικής ενέργειας, της θέρμανσης και της ψύξης, τα οποία παράγονται από βιομάζα. Τ α βιορευστά 

(φυτικά έλαια) αποτελούν μια ανανεώσιμη μορφή ενέργειας (Α.Π.Ε).  

Η εγκατάσταση του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής με καύση βιορευστών θα υλοποιηθεί στη θέση «Αγροτεμάχιο 

1613 Κτηματικής Περιοχής» της Δημοτικής Κοινότητας Βαθύλακκου, της Δημοτικής Ενότητας Αγίου 

Αθανασίου, του Δήμου Χαλκηδόνος, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.  

Το γήπεδο εγκατάστασης του σταθμού, συνολικού εμβαδού 10.452 m2, βρίσκεται σε αγροτική περιοχή στο 

βόρειο τμήμα της Δ.Ε. Αγίου Αθανασίου και απέχει σε ευθεία απόσταση περίπου 873 m βορειοδυτικά από τον 

οικισμό του Βαθύλακκου της Δ.Ε. Αγίου Αθανασίου (Π.Ε. Θεσσαλονίκης), περίπου 2,7 km νοτιοανατολικά 

από τον οικισμό του Προχώματος της Δ.Ε. Κουφαλίων (Π.Ε. Θεσσαλονίκης), περίπου 2,4 km και 4,2 km 

νοτιοδυτικά του οικισμού Νέου Αγιονερίου και του Παλαιού Αγιονερίου, αντίστοιχα, της Δ.Ε. Πικρολίμνης 

(Π.Ε. Κιλκίς).  

 

Σύμφωνα με την Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (ΦΕΚ 841/Β/24-02-2022), το έργο 

κατατάσσεται στην υποκατηγορία 2 της Α κατηγορίας στην 10η Ομάδα (Α/Α 5, Ηλεκτροπαραγωγή από 

σταθμούς βιορευστών με P≤10 MW) και η δραστηριότητα είναι χαμηλής όχλησης. Επίσης κατατάσσεται 

στην κατηγορία Β στην 9η Ομάδα (α/α 203, Χερσαίες εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, υγρών 

καυσίμων και χημικών προϊόντων). 

Σχετικά με την τελική κατάταξη του έργου, λαμβάνοντας υπόψη ότι η δευτερεύουσα δραστηριότητα του 

έργου (αποθήκευση υγρών καυσίμων) ανήκει σε μικρότερη κατηγορία, η κατηγορία του έργου δεν 

αλλάζει και παραμένει η ίδια (Α2).  
 

H φάση λειτουργίας της μονάδας, περιλαμβάνει τα κάτωθι στάδια:  

 Προμήθεια και αποθήκευση βιορευστών.  

 Μεταφορά βιορευστού από το τροφοδοτικό δοχείο στην είσοδο κάθε κινητήρα εσωτερικής καύσης.  

 Καύση πρώτης ύλης βιορευστού.  

 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην ηλεκτρογεννήτρια.  

 Διαμόρφωση, μετατροπή και διάθεση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας μέσω Μ/Σ υποσταθμών 

Μ.Τ. στο Δίκτυο Διανομής της ΔΕΗ.  

Η προμήθεια των βιορευστών θα γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με βυτιοφόρα οχήματα και θα 

αποθηκεύονται σε μεταλλικές δεξαμενές διπλού τοιχώματος. Τα βιορευστά θα μεταφέρονται από τις 

αποθηκευτικές δεξαμενές, με τη βοήθεια αντλίας, στο δοχείο ημερήσιας τροφοδοσίας κάθε κινητήρα. 

Στον κινητήρα εσωτερικής καύσης της εταιρείας ΜΑΝ (ΗFO) θα γίνεται η καύση των βιορευστών για 

την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και με κατάλληλο μετασχηματιστή θα γίνεται ανύψωση της τάσης 

στα 20 kV και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος στο Δίκτυο. Μέρος της παραγόμενης θερμικής 

ενέργειας θα χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της δραστηριότητας (προθέρμανση καυσίμου κτλ) ενώ το 

υπόλοιπο της θερμικής ενέργειας θα απορρίπτεται στην ατμόσφαιρα μέσω κατάλληλων πύργων ψύξης 

κλειστού κυκλώματος.  

Ο σταθμός θα συνδεθεί με το υπάρχον ηλεκτρικό δίκτυο Μ.Τ. της ΔΕΗ στην περιοχή, καθώς πλησίον των 

ορίων του αγροτεμαχίου διέρχεται γραμμή μεταφοράς Μ.Τ. Η σύνδεση του σταθμού καύσης βιορευστών με το 

Δίκτυο θα γίνει με κατασκευή νέου δικτύου εναέριας γραμμής μέσης τάσης. Δε θα γίνεται αποθήκευση 

ενέργειας σε μπαταρίες αλλά η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα διοχετεύεται απευθείας στο δίκτυο.  

Σύμφωνα με την υποβληθείσα ΜΠΕ, τα βιορευστά που θα χρησιμοποιούνται ως βασικές πρώτες ύλες 

από το σταθμό καύσης βιορευστών κατά την ετήσια λειτουργία του θα είναι:  

(α) καθαρά φυτικά έλαια (vegetable oil) ως επί το πλείστον κραμβέλαιο και ηλιέλαιο, με μέση θερμογόνο 

δύναμη 37,00 MJ/Kg, τα οποία θα προμηθεύεται η μονάδα από πιστοποιημένες - για το σκοπό αυτό - 

εταιρείες. Στην κατηγορία αυτή, φυτικά έλαια με σημείο ροής χαμηλότερο από 20°C (π.χ. κραμβέλαιο), είναι 

συγκρίσιμα με καύσιμα υψηλού ιξώδους (ΗFO–Heavy Fuel Oil) και ως εκ τούτου, για τη λειτουργία της 

ΜΕΚ, ακολουθούνται τα ίδια πρότυπα όπως αυτά της λειτουργίας με HFO.  

Κατά περιόδους, ανάλογα πάντα και με την εποχικότητα και τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων για την 

προμήθεια της μονάδας ποσοτήτων βιορευστών, ο φορέας υλοποίησης του έργου ενδέχεται να προμηθεύεται 

ποσότητες και άλλων ελαίων φυτικής προέλευσης, προερχόμενα από αξιοποίηση ενεργειακών 

καλλιεργειών (vegetable oil), ισοδύναμης μέσης θερμογόνου δύναμης (37,00 MJ/Kg), με σκοπό πάντα την 

απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του σταθμού.  

(β) χρησιμοποιημένα μαγειρικά βρώσιμα φυτικά και ζωικά έλαια (αποτελούνται κυρίως από ελαιόλαδο, 

ηλιέλαιο, βαμβακέλαιο, αραβοσιτέλαιο, κορεσμένα και ακόρεστα λίπη- trans λίπη), τα οποία η μονάδα κατά 
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περιόδους προτίθεται να χρησιμοποιεί ως συμπληρωματική και εναλλακτική λύση καυσίμου πρώτης ύλης, με 

κατάλληλη διαδικασία φυσικής επεξεργασίας μέσω φιλτραρίσματος και φυγοκεντρικού διαχωρισμού για τον 

καθαρισμό και την απομάκρυνση της υγρασίας και των σωματιδίων που περιέχουν (μηχανική επεξεργασία).  

Ο φορέας υλοποίησης του έργου προτίθεται να προμηθεύεται ποσότητες βιορευστών από αντίστοιχες 

αδειοδοτημένες επιχειρήσεις μεταφοράς, επεξεργασίας και διανομής βιοκαυσίμων και βιορευστών καθώς και 

από επιχειρήσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης χρησιμοποιούμενων μαγειρικών ελαίων, οι οποίες 

θα φέρουν και τις απαιτούμενες για τη χρήση τους πιστοποιήσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

To σύστημα σε συνθήκες συνεχούς λειτουργίας θα καταναλώνει περίπου 1.139,68 kg/h φυτικού ελαίου. Η 

λειτουργία της μονάδας θα είναι συνεχής και αδιάλειπτη και θα ανέρχεται σε περίπου 8.000 h ετησίως, ενώ 

περίπου 760 h ετησίως θα απαιτούνται για τις προβλεπόμενες απαραίτητες εργασίες συντήρησης του 

εξοπλισμού. Έτσι, θα καταναλώνoνται περίπου 24.975,95 kg/μέρα και συνολικά περίπου 9.116,22 tn/χρόνο 

φυτικού ελαίου. Παράλληλα, στα ενδιάμεσα ολιγόλεπτα διαστήματα λειτουργίας της μονάδας με βιοντήζελ, 

κατά τις περιόδους των προγραμματισμένων συντηρήσεων της ΜΕΚ, εκτιμάται ότι θα καταναλώνονται 

περίπου 1.054,20 kg/χρόνο βιοντήζελ.  Στο σταθμό θα εργάζονται 12 άτομα συνολικά (3 μηχανικοί και 9 

εργάτες) σε μόνιμη βάση καθημερινά, για την ορθή και απρόσκοπτη 24ωρη λειτουργία της μονάδας (3 

βάρδιες). 

Το έργο θα έχει συνολική μέγιστη εγκατεστημένη ισχύ 4.950,00 ΚVA. Θα χρησιμοποιηθούν τρία 

ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη της εταιρείας ΜΑΝ με μέγιστη εγκατεστημένη ισχύ 1.650,00 ΚVA έκαστο, 

αποτελούμενα από μία εμβολοφόρο μονάδα εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) και μία μηχανή 

ηλεκτροπαραγωγής των εταιρειών ΜΑΝ και LEROY SOMER,  αντίστοιχα. Η παραγόμενη ηλεκτρική 

ενέργεια θα διοχετεύεται απευθείας στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ενέργειας σύμφωνα με τους όρους 

του αρμόδιου διαχειριστή. Η ετήσια ενεργειακή παραγωγή που θα διατίθεται στο ηλεκτρικό δίκτυο του 

ΔΕΔΔΗΕ εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 39,60 GWh ετησίως.  

 

Ο υπό εξέταση σταθμός αποτελείται από τα εξής επιμέρους υποσυστήματα:  

1. Τρία (3) Η/Ζ αποτελούμενα από μία εμβολοφόρο μονάδα εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) με μία μηχανή 

ηλεκτροπαραγωγής έκαστο.  

2. Πίνακας Χ.Τ.  

3. Φίλτρα καυσίμου.  

4. Αναλυτής - Επιτηρητής Αερίων Ρύπων.  

5. Έξη Δεξαμενές αποθήκευσης βιορευστών.  

6. 3 Μετασχηματιστές ανύψωσης τάσης 0,4kV/20kV.  

7. Πύργους ψύξης παραγόμενης θερμικής ενέργειας.  

 

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, θα εγκατασταθεί σύστημα ανάλυσης (τύπου SIEMENS ULTRAMAT 23) αέριων 

ρύπων για το CO, NΟx και τα αιωρούμενα σωματίδια. Σε περίπτωση που μετρηθεί υπέρβαση των 

θεσμοθετημένων ορίων των αερίων εκπομπών θα γίνεται διακοπή λειτουργίας της μονάδας και 

επαναλειτουργία της μόνο μετά την κατάλληλη ρύθμιση από τους τεχνικούς της μονάδας και την οριστική 

λύση του προβλήματος.   

 

Η πρόσβαση στο χώρο της εγκατάστασης θα γίνεται μέσω του υφιστάμενου ασφαλτοστρωμένου 

επαρχιακού οδικού δικτύου της περιοχής και μέσω του αγροτικού δρόμου διανομής, ο οποίος συνορεύει με το 

αγροτεμάχιο υπ’ αριθμ. 1613.  

 

Φάση κατασκευής 

 

Η διαμόρφωση του γηπέδου για την εγκατάσταση του σταθμού  είναι κατάλληλη και δε θα απαιτηθούν 

χωματουργικές εργασίες διαμορφώσεων. Η προβλεπόμενη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών είναι 6 

μήνες. Η φάση κατασκευής του έργου περιλαμβάνει τα κάτωθι στάδια:  

1. Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων στέγασης μονάδας ηλεκτροπαραγωγής και βοηθητικών 

διατάξεων  

2. Εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού  και έργα διασύνδεσης με το δίκτυο σύμφωνα 

με τις προδιαγραφές του διαχειριστή του δικτύου.  

3. Διασύνδεση σταθμού με το ηλεκτρικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.  

4. Δοκιμαστική περίοδος λειτουργίας.  

5. Αποκατάσταση και προστασία περιβάλλοντος (τελική διαμόρφωση χώρου σταθμού, 

δενδροφύτευση, περίφραξη, φωτισμός κ.λπ.).  

 

Φάση λειτουργίας- Απόβλητα 
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Τα υγρά απόβλητα θα προέρχονται από λύματα του προσωπικού και θα οδηγούνται σε υπόγεια στεγανή 

δεξαμενή αποθήκευσης (στεγανός βόθρος) ορθογωνίου σχήματος με τοιχώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα και 

λιπαντικά έλαια από τη συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού της μονάδας, τα οποία εκτιμώνται σε ποσότητες < 1,5 

tn/yr και υπόκεινται σε διαχείριση με βάση την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία.  

 

Πίνακας 1: Κατάλογος παραγόμενων υγρών αποβλήτων κατά τη λειτουργία του σταθμού. 

 ΚΩΔ. 

E.K.A.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦ

Η Ε.Κ.Α.  

ΕΙΔΟΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤ

ΟΥ  

ΣΤΑΔΙΟ 

ΠΑΡΑΓΩΓ

ΗΣ  

ΤΡΟΠΟΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Σ  

ΤΡΟΠΟΣ 

ΚΑΙ 

ΧΩΡΟΣ 

ΔΙΑΘΕΣΗ

Σ  

ΠΟΣΟΤΗΤ

ΕΣ tn /yr  

13 02 06 *  Συνθετικά 

έλαια 

μηχανής, 

κιβωτίου 

ταχυτήτων 

και λίπανσης  

Απόβλητα 

λιπαντικών 

ελαίων  

Συντήρηση 

Η/Μ 

εξοπλισμού 

και λοιπού 

εξοπλισμού 

μονάδας  

Συλλογή σε 

ειδικά 

στεγανά 

δοχεία εντός 

του σταθμού  

Συλλογή 

και 

επεξεργασί

α από 

αδειοδοτημ

ένο 

Σύστημα 

Εναλλακτι

κής 

Διαχείριση

ς  

< 1,5  

 

 

Τα στερεά απόβλητα κατά την παραγωγική διαδικασία του σταθμού είναι:  

3. Αστικού τύπου απορρίμματα και δημοτικά απόβλητα.  

4. Απόβλητα από συσκευασίες.  

5. Απορροφητικά υλικά και υλικά φίλτρων.  

Όλα τα προαναφερόμενα απόβλητα εκτιμώνται σε ποσότητες < 2,0 tn/yr έκαστο και υπόκεινται σε διαχείριση 

με βάση την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία.  

 

Πίνακας 2 : Κατάλογος παραγόμενων στερεών αποβλήτων κατά τη λειτουργία του σταθμού. 

 

ΚΩΔ.EK

A  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΚΑ  

ΕΙΔΟΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤ

ΟΥ  

ΣΤΑΔΙΟ 

ΠΑΡΑΓΩΓ

ΗΣ  

ΤΡΟΠΟΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣ

ΗΣ  

ΤΡΟΠΟΣ 

ΚΑΙ 

ΧΩΡΟΣ 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤ

ΕΣ tn/yr  

150202*  Απορροφητικά 

υλικά, υλικά 

φίλτρων 

(περιλαμβανομένω

ν των φίλτρων 

ελαίου που δεν 

προδιαγράφονται 

άλλως), υφάσματα 

σκουπίσματος, 

προστατευτικός 

ρουχισμός που 

έχουν μολυνθεί 

από επικίνδυνες 

ουσίες  

Φίλτρα 

ελαίων  

Παραγωγική 

διαδικασία  

Συλλογή σε 

ειδικά 

στεγανά 

δοχεία εντός 

του σταθμού  

Συλλογή και 

επεξεργασία 

από 

κατάλληλα 

αδειοδοτημέν

ο Φορέα  

<2,0  

160601*  Μπαταρίες 

μολύβδου  

Μπαταρίες  Συντήρηση 

Η/Μ  

εξοπλισμού  

Συλλογή σε 

χώρους εντός 

του σταθμού  

Συλλογή και 

ανακύκλωση 

από 

αδειοδοτημέν

ο Σύστημα 

Εναλλακτικής 

Διαχείρισης  

< 1,0  

160216  Συστατικά 

στοιχεία που έχουν 

αφαιρεθεί από 

Σκράπ 

(σίδερα)  

Συντήρηση 

Η/Μ 

εξοπλισμού  

Συλλογή σε 

χώρους εντός 

του σταθμού  

Ανακύκλωση 

από 

εξουσιοδοτημ

< 1,0  
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απορριπτόμενο 

εξοπλισμό άλλα 

από αυτά που 

αναφέρονται στο 

σημείο 160215  

ένο εργολάβο  

 

 

Οι σημαντικότερες αέριες εκπομπές που αφορούν την εκπομπή των κλασσικών ρύπων και συνδέονται 

με την καύση σε κινητήρα εσωτερικής καύσης (Μ.Ε.Κ.) όπως οξείδια του αζώτου (NOx), οξείδια του 

θείου (SOx), μονοξειδίου του άνθρακα (CO), αιωρούμενων σωματιδίων (ΡΜ) και υδρογονανθράκων 

(ΗC).  

 

Πίνακας 3: Εκπομπές αέριων ρύπων  της εγκατάστασης 

 NOx  87,1493  tn/year  

CO  58,0995  tn/year  

SO2  1,8235  tn/year  

HC  77,4660  tn/year  

PM  5,71312  tn/year  

 

 

Απαιτήσεις σε νερό και ενέργεια  
Η διαδικασία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με σταθμό καύσης βιορευστών δεν απαιτεί καθόλου νερό, 

αφού όλη η διαδικασία γίνεται με κλειστά κυκλώματα λαδιού. Επίσης, η κατανάλωση νερού για τις ανάγκες 

του προσωπικού του σταθμού εκτιμάται περίπου σε 65,7 m3/έτος, λαμβάνοντας υπόψη ημερήσια κατανάλωση 

περίπου 180 L. Η ανάγκη σε νερό θα καλυφθεί με τη χρήση δεξαμενής νερού χωρητικότητας 6 m3 

κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο, η οποία θα τροφοδοτείται περίπου 1 φορά μηνιαίως από αδειοδοτημένο 

υδροδοτικό δίκτυο μέσω βυτίου μεταφοράς νερού.  

Η ιδιοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του σταθμού σύμφωνα με στοιχεία αντίστοιχων υφιστάμενων 

μονάδων εκτιμάται σε 2-3% της εγκατεστημένης ισχύς του σταθμού, το μέγιστο ανά ημέρα, την οποία θα 

προμηθεύεται από το δίκτυο της ΔΕΗ και θα καταναλώνεται κυρίως για την κίνηση του μηχανολογικού 

εξοπλισμού, το φωτισμό της εγκατάστασης, τα συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης και τη 

λειτουργία των βοηθητικών χώρων του σταθμού.  

 

 Επιπτώσεις της εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρισμού από βιορευστά  
Η λήψη συγκεκριμένων μέτρων ελαχιστοποίησης των επεμβάσεων, αποκατάστασης και προστασίας του 

περιβάλλοντος στη φάση κατασκευής και μέτρων αντιρρύπανσης στη φάση λειτουργίας του έργου, που 

αφορούν τα παραγόμενα υγρά, στερεά, αέρια απόβλητα, το θόρυβο αλλά και μετά το πέρας λειτουργίας 

του σταθμού, μειώνουν σημαντικά τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και διασφαλίζουν τη συνέχιση των 

φυσικών και περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών της περιοχής του έργου. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

που δημιουργούνται από τη λειτουργία του εξεταζόμενου έργου, οφείλονται κυρίως στις αέριες εκπομπές 

λόγω καύσης και την παραγωγή υγρών και στερεών αποβλήτων και λιγότερο στις εκπομπές θορύβου.  

 

Από τη λειτουργία του κινητήρα εσωτερικής καύσης θα υπάρξουν εκπομπές στην ατμόσφαιρα αερίων 

ρύπων όπως οξείδια του αζώτου (NΟx), οξείδια του θείου (SΟx), μονοξείδιο του άνθρακα (CO), 

αιωρούμενα σωματίδια (PM) και υδρογονάνθρακες (HC).Το βιορευστό υπόκειται σε καθαρισμό πριν την 

καύση του ώστε η σύσταση διαφόρων ρυπαντών στο καυσαέριο να είναι εντός των ορίων της νομοθεσίας.  

 

Πίνακας 4: Εκπομπές αέριων ρύπων και επιτρεπόμενα όρια εκπομπών αέριων ρύπων νέων ΜΜΕΚ (ΚΥΑ οικ. 

6164/2018 ΦΕΚ 1107/Β` 27.3.2018, αρ.(7)  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΜΕΡΟΣ 2 – ΠΙΝΑΚΑΣ 2)                                        

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ 

ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΨΗ 

ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΨΗ 

ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 

ΕΚΠΟΜΠΩΝ 

ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ  

ΝΕΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΚΑΥΣΗΣ, 

ΜΕΣΑΙΟΥ 

ΜΕΓΕΘΟΥΣ  
                                                                              περιεκτικότητας          Με αναγωγή σε τυπική                                            

 12,70 % κ.ο. σε Ο2      περιεκτικότητα  15 % 

κ.ο.σε Ο2                                                                                                                                                        

 

ΕΚΠΟΜΠ 1.531,41mg/Νm 153,141 mg/Νm3  110,669 mg/Νm3  225 mg/Νm3  
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ΕΣ ΝOx  3  

ΕΚΠΟΜΠ

ΕΣ SO2  

3,204 mg/Νm3  3,204 mg/Νm3  2,316 mg/Νm3  120 mg/Νm3  

ΕΚΠΟΜΠ

ΕΣ PM  

100,392 

mg/Νm3  

10,039 mg/Νm3  7,255 mg/Νm3  20 mg/Νm3  

 

 

Δεν αναμένεται σημαντική παραγωγή υγρών αποβλήτων δεδομένου ότι το κύκλωμα ψύξης και το κύκλωμα 

λαδιού είναι κλειστά κυκλώματα. Κατά τη συντήρηση του εξοπλισμού θα υπάρχουν μικρές ποσότητες 

αποβλήτων λιπαντικών ελαίων που θα προκύπτουν κατά τη συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού, θα 

συγκεντρώνονται σε κατάλληλους περιέκτες εντός της μονάδας και θα μεταφέρονται άμεσα από 

αδειοδοτημένες εταιρείες για την περαιτέρω διαχείρισή τους.  

 

Ο συνολικά εκπεμπόμενος θόρυβος από τη λειτουργία της εγκατάστασης, σύμφωνα με τη ΜΠΕ,  είναι 

δυνατόν να περιοριστεί σε αρκετά χαμηλά επίπεδα με μέτρα όπως η τοποθέτηση όλων των μηχανών που 

ευθύνονται για την παραγωγή των υψηλότερων ηχοσταθμών σε ηχομονωμένους χώρους, την περιμετρική 

φύτευση του σταθμού κλπ. Εφόσον γίνει κατάλληλος σχεδιασμός των εγκαταστάσεων (τήρηση 

ελαχίστων αποστάσεων εστιών θορύβου από όρια γηπέδου, εφαρμογή μέτρων ηχομόνωσης, 

δενδροφύτευση, κ.λπ.), η κατασκευή και λειτουργία του εξεταζόμενου έργου ΑΠΕ, δεν αναμένεται να 

προκαλέσει αξιόλογη αύξηση της στάθμης θορύβου.  

 

 Χωρικός σχεδιασμός και χρήσεις γης  
Η συγκεκριμένη τοποθεσία βρίσκεται εκτός προστατευόμενων περιοχών και Οικοτόπων προτεραιότητας 

του Εθνικού Καταλόγου του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000 της Οδηγίας 92/43, 

όπως ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με την ΚΥΑ 33318/3028/11-12-98.  

Στη θέση του έργου δεν υπάρχουν μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, ούτε η περιοχή ανήκει σε κάποια 

αρχαιολογική ζώνη.  

Το αγροτεμάχιο υπ' αριθμ. 1613, διανομής 1963 αγροκτήματος Βαθυλάκκου, που πρόκειται να εγκατασταθεί ο 

σταθμός, βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως, εκτός οικισμού και εκτός ζώνης των 500 m οικισμού Βαθυλάκκου. 

Επίσης, βρίσκεται εντός του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Αγίου Αθανασίου (ΦΕΚ 31/ΑΑΠ/28.1.2009 και 

ΦΕΚ 308/ΑΑΠ/7.11.2011).  Συγκεκριμένα βρίσκεται στην περιοχή ανάπτυξης δραστηριοτήτων πρωτογενούς 

τομέα (Ζώνη Δ). Είναι ιδιόκτητο αγροτεμάχιο, άρτιο και οικοδομήσιμο και κατά κανόνα ισχύουν οι εκτός 

σχεδίου πόλης και εκτός ορίων οικισμών όροι δόμησης, του χωροταξικού [Π.Δ. 24.05.1985 - ΦΕΚ 

270Δ/31.05.1985].  

Επίσης στη συγκεκριμένη θέση του έργου δεν υφίσταται Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) ούτε και 

Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ), ενώ δεν επηρεάζει τις υπάρχουσες 

χρήσεις γης και δεν θα απαιτηθούν μελλοντικά μεταβολές των χρήσεων γης.  

 

 Οφέλη από την υλοποίηση του έργου.  

 Την ενίσχυση του δικτύου διασύνδεσης της περιοχής.  

 Τη βελτίωση της ασφάλειας της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και μείωση των απωλειών για την 

καλύτερη λειτουργία του ηλεκτρικού δικτύου (οι απώλειες στην Ελλάδα ανέρχονται σε 7% κατά μ.ό). 

 Την εξομάλυνση των αιχμών φορτίου και τη μείωση του συνολικού κόστους της ηλεκτροπαραγωγής, 

δεδομένου ότι η κάλυψη αυτών των φορτίων αιχμής είναι ιδιαίτερα δαπανηρή, με δεδομένο ότι η 

μέγιστη παραγωγή ηλεκτρισμού από βιορευστά μπορεί να προγραμματιστεί ώστε να συμπίπτει 

χρονικά με τις ημερήσιες αιχμές της ζήτησης.  

 Την στήριξη και ενίσχυση της ενασχόλησης και κατ’ επέκταση της τοπικής οικονομίας, με τη 

δημιουργία νέας και υγιούς επιχείρησης για χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον 20ετίας, με θετικές 

επιπτώσεις στην κοινωνική και αναπτυξιακή φυσιογνωμία της περιοχής.  

 

 

Β.  ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ 
Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης δεν κατατέθηκαν απόψεις από άλλους φορείς, κατοίκους ή 

ενδιαφερόμενους σχετικά με το υπό εξέταση έργο. 

 

Γ.  ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, η υπηρεσία συμφωνεί με όσα αναφέρονται στην ΜΠΕ και 

εισηγείται θετικά με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:  
1. Ως πρώτη ύλη (καύσιμο) για τη λειτουργία ηλεκτροπαραγωγής του σταθμού να χρησιμοποιηθούν 
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βιορευστά προερχόμενα από ελαιούχους σπόρους ενεργειακών καλλιεργειών μετατρεπόμενους σε 

καθαρά φυτικά έλαια (vegetable oil), (π.χ. ελαιοκράμβης, ηλίανθος κ.α.). Να μην 

χρησιμοποιηθούν βρώσιμα λίπη-έλαια για καύση.  

2. Να οριστεί υπεύθυνος για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων και να ενημερωθεί 

εγγράφως η αδειοδοτούσα περιβαλλοντικά αρχή. 

3. Πριν την έναρξη λειτουργίας να εγκατασταθούν όλα τα συστήματα στην έξοδο του κινητήρα 

που περιγράφονται στη ΜΠΕ, σχετικά με τον έλεγχο των αέριων εκπομπών (καταλυτικός 

μετατροπέας, φίλτρα). Τα συστήματα αυτά να συνοδεύονται από βεβαίωση του 

κατασκευαστή ότι ικανοποιούν τις προδιαγραφές της ΕΕ. 

4. Πριν την έναρξη λειτουργίας να εκδοθούν οι απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις.    

5. Να παρακολουθείται επιμελώς η καλή λειτουργία της μονάδας έτσι ώστε να τηρούνται οι 

θεσμοθετημένες οριακές τιμές εκπομπής ατμοσφαιρικών ρύπων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

κείμενης νομοθεσίας (ΦΕΚ 1107/Β/27-03-2018, Αρθρο 7, Παράρτημα ΙΙ - Μέρος 2 – Πίνακας 

2).  

6. Να εγκατασταθούν όργανα μέτρησης εκπομπής αερίων ρύπων, να διενεργούνται μετρήσεις από 

πιστοποιημένο φορέα για τις παραμέτρους CO, NΟx, SO2 και να τηρούνται αρχεία 

καταγραφών αυτών.  

7. Η καμινάδα μέσω της οποίας θα διατίθενται τα καυσαέρια στο περιβάλλον να έχει επαρκές 

ύψος και διατομή ώστε να είναι αποτελεσματική η λειτουργία της.  

8. Τα υγρά λύματα από το προσωπικό να συλλέγονται στη στεγανή δεξαμενή που εξυπηρετεί 

την υφιστάμενη εγκατάσταση και να οδηγούνται για επεξεργασία στην πλησιέστερη 

εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά.  

9. Να εγκατασταθεί περιμετρική φύτευση  με χρήση ενδημικών αειθαλών φυτών σε όλο μήκος 

της περιμέτρου. Να εξασφαλισθεί η συντήρηση και η ανάπτυξη των φυτών.  

10. Οι δεξαμενές αποθήκευσης των βιορευστών να βρίσκονται σε στεγασμένο χώρο και να 

υπάρχει περιμετρικά λεκάνη επαρκούς χωρητικότητας για τη συγκράτηση τυχόν διαρροών.  

11. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή έκλυσης και διασποράς δυσάρεστων 

οσμών με συγκεκριμένη αναφορά στις πηγές και τους ενδεδειγμένους τρόπους αντιμετώπισης. 

12. Τα αξιοποιήσιμα στερεά απόβλητα (χαρτί, ελαστικά, μέταλλα, γυαλί κ.λ.π) να δίνονται για 

ανακύκλωση. Τα υπόλοιπα να απομακρύνονται για διάθεση μέσω του συστήματος αποκομιδής 

του οικείου Δήμου. Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται οι διατάξεις του Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 

129/Α/23-07-2021) όπως εκάστοτε ισχύουν.  

13. Τυχόν επικίνδυνα απόβλητα που θα προκύψουν από την δραστηριότητα, να διαχειρίζονται 

σύμφωνα με την ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/06). 

14. Να τεθούν όρια θορύβου στα όρια του γηπέδου της δραστηριότητας βάσει του ΠΔ 1180/81. Σε 

περίπτωση υπέρβασης των ορίων να ληφθούν άμεσα κατάλληλα μέτρα αντιθορυβικής 

προστασίας από τον φορέα λειτουργίας της μονάδας.  

15. Για την προστασία των επιφανειακών υδάτων, ρεμάτων και εδαφών που βρίσκονται πέριξ της 

εγκατάστασης, να υπάρξει αποτελεσματική διαχείριση των όμβριων υδάτων εντός του γηπέδου 

της εγκατάστασης με την κατασκευή συστήματος συλλογής και διαχείρισης των όμβριων υδάτων 

ώστε η διάθεση αυτών να είναι περιβαλλοντικά αποδεκτή.  

16. Ο φορέας του έργου να εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.) και να 

ενημερωθεί το Μητρώο Μεσαίου Μεγέθους Εγκαταστάσεων Καύσης (ΜΜΜΕΚ) που τηρείται 

στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΚΥΑ 6164/2018, ΦΕΚ 1107/Β).  

17. Μετά την ολοκλήρωση των τροποποιήσεων θα πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία  

γνωστοποίησης λειτουργίας σύμφωνα με την ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/19 (ΦΕΚ 436 

Β’/ 14-2-19) και ιδιαίτερα το άρθρο (10) αυτής. 

18. Μετά το πέρας του κύκλου ζωής του έργου να γίνει αποξήλωση του συνόλου των 

κατασκευών και να γίνει αποκατάσταση του περιβάλλοντος στην προτέρα κατάσταση . 

 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

 Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 

ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ 

 

Χ 
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ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 Δ. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 

ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 

Ε. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ 

ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

 

 

ΓΕΡΑΚΙΝΑ ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

1. Αγγελίδης Θεόδωρος 

2. Ασλανίδης Δημήτριος 

3. Καρακωστάνογλου Βενιαμίν 

4. Κούης Κωνσταντίνος 

5. Τζόλλας Νικόλαος 

6. Αγαθαγγελίδου Ανατολή 

7. Ζέρβας Γεώργιος 

8. Αβραμόπουλος Σωτήριος 

9. Γκανούλης Φίλιππος 

10. Χρυσομάλλης Νικόλαος 

11. Μήττας Χρήστος 

12. Δωρής Σωκράτης 

13. Καζαντζίδης Παντελεήμων  
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