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1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                           ΘΕΜΑ 7ο 
Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. του έργου ‘’Αποθηκευτικός σταθμός συσσωρευτών ονομαστικής ισχύος 

100MW και χωρητικότητας 200MWh’’, στα Ο.Τ. 7.6. & 7.8 στο ‘’Επιχειρηματικό Πάρκο 

Θεσσαλονίκης’’ της Δ.Ε. Αγίου Αθανασίου, του Δήμου Χαλκηδόνος, Περιφερειακής Ενότητας 

Θεσσαλονίκης 

 

Η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 7ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση 

επί της Μ.Π.Ε. του έργου ‘’Αποθηκευτικός σταθμός συσσωρευτών ονομαστικής ισχύος 100MW και 

χωρητικότητας 200MWh’’, στα Ο.Τ. 7.6. & 7.8 στο ‘’Επιχειρηματικό Πάρκο Θεσσαλονίκης’’ της Δ.Ε. 

Αγίου Αθανασίου, του Δήμου Χαλκηδόνος, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης» και έθεσε υπόψη της 

Επιτροπής το με αρ. πρωτ. 1866/07-11-2022 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη 

Μ.Ε.Θ.. Κατόπιν έδωσε τον λόγο στον κ. Γρ. Καλαμπούκα, υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος & 

Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, προκειμένου να εισηγηθεί 

το θέμα. Ο κ. Καλαμπούκας έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 418183 (8629)/25-10-2022 

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

Θεσσαλονίκης. Περιέγραψε το έργο στα στάδια της κατασκευής και λειτουργίας του, αναφέρθηκε στον 

ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό που θα διαθέτει, στις επιπτώσεις του στο περιβάλλον και παρουσίασε 

τους όρους βάσει των οποίων η υπηρεσία εισηγείται θετικά.  

 

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

από τον κ. Ζέρβα Γεώργιο, Αντιπρόεδρο. Οι ερωτήσεις αφορούσαν την ύπαρξη ή μη αδειοδοτημένης 

εταιρείας για τη διαχείριση προβληματικών μπαταριών, τη διενέργεια εδαφολογικών μελετών, την ένταξη 

των δραστηριοτήτων αυτών σε κάποιο χωροταξικό πλαίσιο και τη διασφάλιση της τήρησης των όρων που 

θέτει η υπηρεσία. Στις ερωτήσεις απάντησε ο κ. Καλαμπούκας. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις είναι 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής 

 

Ταχ. Δ/νση     : Β. Όλγας 198 

Ταχ. Κώδ.      : 546 55, Τ.Θ. 18240 

Πληροφορίες : Α. Τριανταφύλλου 

Τηλ.               : 2313 319 650 

Email             : me@pkm.gov.gr 
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Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εξερχομένου): 786180 (229) 

 

Αρ. Απόφασης Μ.Ε.: 87/16-11-2022  

Απόσπασμα Πρακτικού αρ. 14/2022  

Αρ. Πρωτοκόλλου 
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Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 
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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 ψηφίσουν θετικά. Η χρησιμότητα της μονάδας δεν 

αμφισβητείται σε καμία περίπτωση. Συμφωνούν με το περιεχόμενο και τις παρατηρήσεις της εισήγησης της 

υπηρεσίας. Αυτό που προβληματίζει και δημιουργεί επιφυλάξεις είναι κατά πόσον μπορεί να διασφαλιστεί η 

τήρηση των όρων και προϋποθέσεων που περιλαμβάνονται σ’ αυτήν. 

Ο κ. Τρελλόπουλος Γεώργιος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά, σύμφωνα με τους όρους και 

τις προϋποθέσεις που θέτει η υπηρεσία στην εισήγησή της και επεσήμανε ότι συμμερίζεται τους 

προβληματισμούς που προαναφέρθηκαν.  

Ο κ. Γκανούλης Φίλιππος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά. Σχολίασε ότι μπαίνουμε πλέον σε 

μια νέα εποχή όσον αφορά τις ΑΠΕ. Ανέφερε ότι η υπό συζήτηση μελέτη είναι η πρώτη που βλέπει στην 

Ελλάδα και συνεχάρη την υπηρεσία για την εμπεριστατωμένη έρευνα που έκανε, καθώς πρόκειται για κάτι 

πολύ καινούργιο. Συμμερίζεται την άποψη της κ. Αγαθαγγελίδου όσον αφορά το χωροταξικό πρόβλημα για 

τους συσσωρευτές, αλλά και για τις ΑΠΕ. Αυτό είναι ένα ζήτημα που το αρμόδιο Υπουργείο οφείλει να το 

αντιμετωπίσει, προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρά προβλήματα στο μέλλον. Δεν αμφισβητείται σε καμία 

περίπτωση η σπουδαιότητα του έργου, καθώς θα συμβάλει σημαντικά στη μεγαλύτερη απεξάρτηση από τα 

ορυκτά καύσιμα. Υπερψηφίζει λοιπόν το θέμα, συμφωνώντας με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει 

η υπηρεσία στην εισήγησή της, αλλά και με τις επιφυλάξεις που εξέφρασαν οι προλαλήσαντες συνάδελφοι.    

Ο κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά.  

 

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.: 418183 (8629)/25-10-2022 

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

1866/07-10-2022 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.», το άρθρο 78 του ν.4954/2022 (λήψη 

αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων 

εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 

κορωνοϊού Covid-19 / ΦΕΚ Α’ 136/09.07.2022) σύμφωνα με το οποίο η συνεδρίαση έλαβε χώρα ‘’με 

τηλεδιάσκεψη’’, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), γνωμοδοτεί επί του 

φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ως εξής: 

http://www.epresence.gov.gr/
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                                                              Γνωμοδοτεί ομόφωνα  

       

Θετικά επί της Μ.Π.Ε. του έργου ‘’Αποθηκευτικός σταθμός συσσωρευτών ονομαστικής ισχύος 100MW 

και χωρητικότητας 200MWh’’, στα Ο.Τ. 7.6. & 7.8 στο ‘’Επιχειρηματικό Πάρκο Θεσσαλονίκης’’ της Δ.Ε. 

Αγίου Αθανασίου, του Δήμου Χαλκηδόνος, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τους όρους 

και τις προϋποθέσεις της εισήγησης που ακολουθεί. 

 

1.  Εισαγωγή 
Η υπό εξέταση Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει εκπονηθεί για την περιβαλλοντική 

αδειοδότηση του έργου «Αποθηκευτικός σταθμός συσσωρευτών ονομαστικής ισχύος 100 MW και 

χωρητικότητας 200 MWh» της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.». Το συγκεκριμένο 

έργο προτείνεται να εγκατασταθεί στα υπ’ αρ. 7.6 και 7.8 Οικοδομικά Τετράγωνα (Ο.Τ.) εντός του 

Επιχειρηματικού Πάρκου Θεσσαλονίκης (ΕΠ.ΠΑ.ΘΕ.), στην Κοινότητα Γέφυρας, της Δημ. Ενότητας 

Αγ. Αθανασίου του Δήμου Χαλκηδόνας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.  

 

2.  Περιγραφή του έργου 
 

Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία ενός σταθμού αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και 

όλων των απαραίτητων εγκαταστάσεων που απαιτούνται προκειμένου να μπορέσει αυτός να συνδεθεί με 

το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας και να παράγει / απορροφάει ηλεκτρική ενέργεια. Το προτεινόμενο 

έργο θα αναπτυχθεί από την εταιρεία ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Α.Β.Ε.Τ.Ε. και προτείνεται να κατασκευαστεί 

στο Επιχειρηματικό Πάρκο Θεσσαλονίκης «ΕΠ.ΠΑ.ΘΕ». Το έργο προτείνεται να εγκατασταθεί σε 

γήπεδο συνολικού εμβαδού 12.046,13 m2.  

 

Ο αποθηκευτικός σταθμός εκ της φύσεως του δεν χρησιμοποιεί κάποια συγκεκριμένη μορφή ενέργειας. 

Η αρχή λειτουργίας του αποθηκευτικού σταθμού συσσωρευτών βασίζεται στη μετατροπή της ηλεκτρικής 

ενέργειας σε χημική, η οποία αποθηκεύεται και σε επόμενο χρόνο μετατρέπεται εκ νέου σε ηλεκτρική. H 

εφαρμοζόμενη τεχνολογία αποθήκευσης του σταθμού είναι οι μπαταρίες ιόντων λιθίου (li -ion), 

ειδικότερα τύπου λιθίου – φωσφορικού σιδήρου(LFP ή LiFePO4).  

 

Η ονομαστική ισχύς του σταθμού είναι 100MW και η χωρητικότητα 200MWh και θα αποτελείται από 

συστοιχίες αποθήκευσης μπαταριών λιθίου τύπου LFP, μετατροπείς συνεχούς – εναλλασσόμενου 

ρεύματος, υποσταθμούς ΜΤ/ΧΤ, εσωτερικό δίκτυο διανομής ΜΤ και υποσταθμό ΥΤ/ΜΤ πλήρως 

στεγασμένο στο εσωτερικό κτηρίου, σύγχρονο σύστημα εποπτείας, ελέγχου και διαχείρισης των 

επιμέρους συνιστωσών έγχυσης / απορρόφησης ενέργειας σε πραγματικό χρόνο (BMS συσσωρευτών, 

SCADA και σύστημα EMS) και λοιπό εξοπλισμό που θα εξασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία και 

ενσωμάτωση στα συστήματα του διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

Όσον αφορά τα έργα διασύνδεσης για την εγκατάσταση του εν λόγω σταθμού αποθήκευσης ηλεκτρικής 

ενέργειας, θα απαιτηθεί επέκταση του δικτύου που θα αποτελείται από έναν Υποσταθμό Ανύψωσης 

Τάσης. Ο εν λόγω Υποσταθμός αποσκοπεί στη ανύψωση της τάσης από το επίπεδο Μέσης Τάσης, που 

χρησιμοποιείται εντός του σταθμού, στο επίπεδο Υψηλής Τάσης του συστήματος μεταφοράς / 

απορρόφησης προκειμένου να πραγματοποιηθεί η σύνδεση του σταθμού στο σύστημα μεταφοράς του 

αρμόδιου λειτουργού της αγοράς. Ο Υποσταθμός Ανύψωσης Τάσης θα κατασκευαστεί εντός του γηπέδου 

του αποθηκευτικού σταθμού, ο οποίος θα συνδεθεί σε νέα πύλη 150kV που θα κατασκευαστεί εντός του 

υφιστάμενου Υποσταθμού Γέφυρας. Σχεδιάζεται η μεταφορά της παραγόμενης / απορροφούμενης 

ηλεκτρικής ενέργειας του σταθμού αποθήκευσης στο δίκτυο να πραγματοποιηθεί μέσω υπόγειας γραμμής 

Μέσης Τάσης, που θα κατασκευαστεί από τον φορέα του έργου, κατά μήκος της Παλαιάς Εθνικής Οδού 

Θεσσαλονίκης - Ευζώνων που βρίσκεται βόρεια του γηπέδου. Η υπόγεια γραμμή Μέσης Τάσης εκτιμάται 

ότι θα έχει μήκος περί τα 2.668,93m.  

 

Για την περιοχή εγκατάστασης υπάρχει εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) που καλύπτει 

την περιοχή ανάπτυξης του έργου (ΦΕΚ 31/ΑΑΠ/28.01.2009). Η περιοχή εγκατάστασης του υπό μελέτη 

σταθμού βρίσκεται εντός θεσμοθετημένης βιομηχανικής περιοχής. Ειδικότερα, το έργο πρόκειται να 

εγκατασταθεί, όπως προαναφέρθηκε, εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου Θεσσαλονίκης «ΕΠ.ΠΑ.ΘΕ», 

για το οποίο υπάρχουν θεσμοθετημένοι όροι δόμησης, χρήσεις γης, εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι, 

Άδεια λειτουργίας και επιπλέον διαθέτει άρτιες κοινόχρηστες υποδομές σε λειτουργία. Επιπροσθέτως, το 
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υπό μελέτη έργο δεν εμπίπτει εντός προστατευόμενης περιοχής του Ευρωπαϊκού Οικολογικού δικτύου 

Natura 2000 (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ), αλλά ούτε και σε κάποια άλλη προστατευόμενη περιοχή του Ν. 

3937/2011.  Το γήπεδο εγκατάστασης του υπό μελέτη σταθμού αποθήκευσης δεν εμπίπτει εντός δασών ή 

δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων. Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 5494/2021 (ΑΔΑ: 6Δ2ΙΟΡ1Υ – 1ΑΦ) 

απόφασης της Διεύθυνσης Δασών Θεσσαλονίκης, η Κοινότητα της Γέφυρας, αλλά και το Επιχειρηματικό 

Πάρκο Θεσσαλονίκης «ΕΠ.ΠΑ.ΘΕ», εξαιρέθηκε της ανάρτησης, καθώς αποτελεί δομημένη περιοχή. 

Σύμφωνα με τον Γεωπληροφοριακό χάρτη της ΡΑΕ, πλησίον του υπό μελέτη σταθμού αποθήκευσης 

πρόκειται να εγκατασταθεί άλλος ένας αποθηκευτικός σταθμός ο οποίος βρίσκεται σε διαφορετική φάση 

αδειοδότησης από το υπό μελέτη έργο. Η περιοχή μελέτης δεν εμπίπτει σε καταγεγραμμένες θέσεις 

αρχαιολογικού ενδιαφέροντος  

 

Το έργο αφορά την κατασκευή του σταθμού αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και όλων των 

απαραίτητων εγκαταστάσεων που απαιτούνται προκειμένου να μπορέσει αυτός να συνδεθεί με το 

σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας και να την αποθηκεύει.  

 

Ο αποθηκευτικός σταθμός θα αποτελείται από τον ακόλουθο βασικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό:  

• Συσσωρευτές τεχνολογίας ιόντων λιθίου 

• Containers συστήματος αποθήκευσης συσσωρευτών 

• Ενιαία (compact) προκατασκευασμένοι οικίσκοι – Σταθμοί Παραγωγής (συγκροτήματα 

 Αντιστροφέων / Μετασχηματιστών Μέσης Τάσης (ΜΤ)/ Πεδίων Μέσης Τάσης)  

• Κέντρο ελέγχου του έργου εντός του οποίου θα υπάρχουν τα πεδία άφιξης καλωδίων, 

 διατάξεις μέτρησης, πίνακες Χαμηλής και Μέσης Τάσης, γραφείο ελέγχου του σταθμού 

 (control room) 

• Καλωδιώσεις για την μεταφορά της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και εξυπηρέτησης  των 

αναγκών του βοηθητικού εξοπλισμού (ΧΤ ή/και ΜΤ) 

• Λοιπές εγκαταστάσεις όπως σύστημα γείωσης, κλειστό σύστημα παρακολούθησης, σύστημα 

 παρακολούθησης της λειτουργίας της μονάδας (SCADA), σύστημα πυροπροστασίας / 

 πυρανίχνευσης. 

 

Για την υλοποίηση του σταθμού αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω 

εργασίες για την τοποθέτηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του έργου:  

• Κατασκευή περίφραξης 

• Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου 

• Εκσκαφή ορυγμάτων για καλώδια και γειώσεις 

• Επανεπίχωση ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφής και προϊόντα λατομείου  

• Εγκατάσταση πόρτας εισόδου 

• Κατασκευή συστήματος έδρασης βάσεων της εγκατάστασης του εξοπλισμού και  

• Ανέγερση του κτηρίου του Υποσταθμού. 

 

Με την ολοκλήρωση των εργασιών ο χώρος θα διαμορφωθεί εκ νέου ώστε να είναι εύκολος ο τρόπος 

λειτουργίας και συντήρησης του σταθμού, ενώ θα δημιουργηθούν επιπλέον οι υποδομές που απαιτούνται 

για την φύλαξη και την διατήρηση της επένδυσης.  

 

3.  Επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον 
Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, από την κατασκευή και τη λειτουργία του νέου σταθμού αποθήκευσης ηλεκτρικής 

ενέργειας δεν αναμένονται σημαντικές αρνητικές, μη αναστρέψιμες και μη αντιμετωπίσιμες 

επιπτώσεις τόσο στην άμεση περιοχή του έργου, όσο και στην ευρύτερη περιοχή μελέτης.  
Ειδικότερα, αρνητικές επιπτώσεις αποτιμώνται: 

 

Κατά τη φάση κατασκευής 

 στα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, οι οποίες όμως 

 εκτιμώνται μερικώς αναστρέψιμες και αντιμετωπίσιμες,  

 στην ατμόσφαιρα της περιοχής, οι οποίες όμως εκτιμώνται αναστρέψιμες και 

 αντιμετωπίσιμες και 

 στο ακουστικό περιβάλλον, οι οποίες όμως εκτιμώνται αναστρέψιμες και αντιμετωπίσιμες. 

 

Επιπλέον, θετικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του έργου αναμένονται:  

 στα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά,  

 στη διάρθρωση και λειτουργία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, 

 στο κοινωνικό – οικονομικό περιβάλλον και 
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 στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον  

 

Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου δεν κατατάσσονται ως επικίνδυνα υλικά όταν λειτουργούν σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές των κατασκευαστών. Όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συστάσεις, τα υλικά 

ηλεκτροδίων και ο υγρός ηλεκτρολύτης δεν αντιδρά υπό τον όρο ότι το περίβλημα της κυψέλης και τα 

καλύμματα παραμένουν ανέπαφα. Τα στοιχεία της μπαταρίας είναι σχεδιασμένο να αντέχουν σε 

θερμοκρασίες και πιέσεις που συναντώνται κατά την κανονική χρήση. Ως αποτέλεσμα, κατά την 

κανονική χρήση, δεν υπάρχει φυσικός κίνδυνος ανάφλεξης, έκρηξης ή διαρροής επικίνδυνου υλικού. Η 

πιθανότητα πρόκλησης περιβαλλοντικής ρύπανσης υφίσταται μόνο όταν  η μπαταρία έχει διαρροή, 

εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες ή υποστεί μηχανική, ηλεκτρική ή φυσική καταπόνηση ή βλάβη. 

 

4.  Μέτρα προστασίας 
Σύμφωνα με την υπό εξέταση ΜΠΕ, στο προτεινόμενο έργο θα εφαρμόζονται μέτρα πρόληψης και 

περιορισμού των ατυχημάτων από πρόκληση πυρκαγιάς και άλλων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, ενώ 

θα διαθέτει πλήρη και αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης. 

 

5.  Ελλείψεις της ΜΠΕ 
Από την αξιολόγηση της ΜΠΕ διαπιστώθηκε μία σειρά από ουσιαστικές ελλείψεις.  

 

5.1 Εναλλακτικές θέσεις 
Η Άδεια Παραγωγής που εξέδωσε η ΡΑΕ είναι για το συγκεκριμένο χωροθετημένο γήπεδο που 

προτίθεται να υλοποιηθεί το έργο. Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, καθώς η παρούσα ΜΠΕ γίνεται για τον 

συγκεκριμένο χώρο που έχει αδειοδοτηθεί από την ΡΑΕ και η ΑΕΠΟ θα πρέπει να συμβαδίζει με την 

άδεια παραγωγής που έχει εκδοθεί, δεν είναι εφικτό να εξετασθούν εναλλακτικές λύσεις (ως προς τη ν 

θέση, το μέγεθος και την κλίμακα, τον σχεδιασμό, την τεχνολογία, την παραγωγική διαδικασία καθώς 

και την διαδικασία κατασκευής του έργου) πέραν της μηδενικής λύσης, δηλαδή τη μη υλοποίηση του 

έργου. Θεωρούμε ότι είναι ουσιαστικό χαρακτηριστικό της περιβαλλοντικής αδειοδότησης να εξετάζει 

εναλλακτικές λύσεις. Εξάλλου η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με το 

Ν.1650/1986, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης ή 

πραγματοποίησης μιας δραστηριότητας ή ενός έργου. Επομένως δεν στέκει το επιχείρημα ότι δεν 

εξετάστηκαν εναλλακτικές λύσεις, πέρα από τη μηδενική λύση, λόγω της ύπαρξης της Άδειας 

Παραγωγής που εξέδωσε η ΡΑΕ. 

 

5.2 Εναλλακτικές τεχνολογίες 
Για την αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας υπάρχουν διάφορες τεχνολογίες μηχανικών, χημικών, 

ηλεκτρικών, θερμικών και ηλεκτροχημικών συστημάτων. Στη μελέτη γίνεται αναφορά στις εναλλακτικές 

τεχνολογίες που επικεντρώνεται κυρίως στην αντλησιοταμίευση αλλά δεν εξετάζονται άλλες τεχνολογίες 

όπως οι περιστρεφόμενοι σφόνδυλοι, η αποθήκευση σε άλατα κτλ. Σίγουρα οι μπαταρίες αποτελούν 

σήμερα μαζί με την αντλησιοταμίευση τις πιο σημαντικές τεχνολογίες, αλλά θα μπορούσε η ΜΠΕ να έχει 

μια εκτενέστερη αναφορά και στις εναλλακτικές τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας, τα πλεονεκτήματα 

και μειονεκτήματά τους και τους λόγους απόρριψης.  

 

5.3 Επικινδυνότητα κατά τη μεταφορά 
Οι μπαταρίες λιθίου εμπίπτουν στα επικίνδυνα φορτία και σαν τέτοια απαιτούν ειδική συσκευασία για τη 

μεταφορά τους. Όλες οι μεταφορές φορτίων εντός και εκτός της χώρας που περιέχουν μπαταρίες λιθίου 

υπόκεινται στους κανονισμούς μεταφορών επικινδύνων και τοξικών φορτίων σύμφωνα με τους 

κανονισμούς ADR, RID, ADN, IMDG, ICAO / IATA. Επίσης στη μελέτη δεν περιλαμβάνονται τα 

Δελτία Ασφαλείας των μπαταριών που οφείλει ο κατασκευαστής κάθε προϊόντος  να εκδίδει και τα οποία 

συνοδεύουν το κάθε προϊόν. Από έλεγχο που έγινε στο διαδίκτυο βρέθηκαν τέτοια δελτία, άλλων 

κατασκευαστών, και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην έκδοση της ΑΕΠΟ.  

 

 

6.  Απόψεις φορέων – Αυτοψία της υπηρεσίας 
Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης δεν κατατέθηκαν απόψεις από άλλους φορείς, κατοίκους ή 

ενδιαφερόμενους σχετικά με το υπό εξέταση έργο. 

 

 

7.  Εισήγηση Υπηρεσίας  
Λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

α. Η παραγωγή ενέργειας μετατοπίζεται προς τις ΑΠΕ. Την τελευταία δεκαετία χρησιμοποιείται όλο 
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και περισσότερο η τεχνολογία των Αιολικών και Φωτοβολταϊκών σταθμών που παράγουν ενέργεια 

σε χρονικές στιγμές που δεν μπορεί να γίνει άμεση κατανάλωσή της και επομένως η αποθήκευσή 

της είναι η μόνη εναλλακτική λύση.  

β. Η εγκατάσταση και η χρήση συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, συνδυαστικά με τα 

έργα ΑΠΕ συντελούν καθοριστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, αφού περιορίζουν σε 

σημαντικό βαθμό τις εκπομπές επιβλαβών για την υγεία ρυπαντικών ουσιών, που προκαλούνται από 

την καύση ορυκτών καυσίμων (άνθρακα, πετρελαίου, αερίου). 

γ. Από την αξιολόγηση της ΜΠΕ προέκυψαν ελλείψεις που εντοπίζονται:  

 - στην ελλιπή εξέταση εναλλακτικών λύσεων σε άλλες περιοχές, 

 - στη μη εξέταση εναλλακτικών τεχνολογιών και  

 - στην εξέταση της επικινδυνότητας των μπαταριών κατά τη διακίνησή τους. 

δ. Η αποθήκευση ηλεκτρισμού σε μπαταρίες μπορεί να βοηθήσει στη μεγαλύτερη ενσωμάτωση των 

ΑΠΕ στο δίκτυο. Επίσης η αποθήκευση του ηλεκτρισμού μπορεί να βοηθήσει τις εγκαταστάσεις 

παραγωγής να λειτουργούν στα βέλτιστα επίπεδα και να περιορίσει τη χρήση των λιγότερο 

παραγωγικών μονάδων που θα χρησιμοποιούνταν μόνο για την κάλυψη αιχμών ζήτησης. Επίσης, η 

πρόσθετη δυναμικότητα που παρέχει η αποθήκευση ενέργειας μπορεί να καθυστερήσει ή και να 

καταργήσει την ανάγκη για κατασκευή πρόσθετων εργοστασίων παραγωγής, ή γραμμών μεταφοράς 

και υποδομών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

η υπηρεσία εισηγείται θετικά για την υλοποίηση των τριών Φ/Β σταθμών με επιφυλάξεις και εφόσον 

ληφθούν υπόψη οι ακόλουθοι όροι: 

 

1. Πριν την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων η εταιρεία να προσκομίσει τα 

Δελτία Ασφαλείας από τον κατασκευαστή των μπαταριών συνοδευόμενα με τεχνική μελέτη για την 

προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, από τις εργασίες διακίνησης και χρήσης 

των μπαταριών.  

2. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας και να εγκριθούν από την αρμόδια 

πυροσβεστική υπηρεσία. 

3. Η εταιρεία να εγκαταστήσει στο εργοτάξιο, κατάλληλο σύστημα διαχείρισης στερεών αποβλήτων 

κατά το στάδιο της κατασκευής. Ειδικότερα για τα υλικά συσκευασίας του εξοπλισμού όπως 

πλαστικό φιλμ, παλέτες, χαρτόνι, ξύλα, μεταλλικά τσέρκια κτλ, να διαχωρίζονται σε διαφορετικούς 

περιέκτες και να οδηγούνται για ανακύκλωση σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες.  

4. Απαγορεύεται η διαφυγή στο έδαφος ή η απόρριψη οπουδήποτε ορυκτελαίων, πετρελαίου ή άλλων 

χημικών. 

5. Μετά το τέλος των εργασιών κατασκευής να απομακρυνθούν όλα τα απόβλητα από το εργοτάξιο.  

6. Να πραγματοποιηθεί περιμετρική δενδροφύτευση ώστε να ενσωματωθεί η εγκατάσταση στο  

περιβάλλον και να μην είναι ορατή από τους διερχόμενους ή από τους οικισμούς. Για τις φυτεύσεις 

να χρησιμοποιηθούν κατά προτίμηση ενδημικά είδη, της περιοχής που βρίσκεται η εγκατάσταση. Η 

φύτευση να βρίσκεται σε απόσταση από τον εξοπλισμό της μονάδας ώστε να μην υπάρχουν 

προβλήματα πυρασφάλειας. 

7. Θα πρέπει να γίνεται η ελάχιστη δυνατή χρήση ζιζανιοκτόνων και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται τα αδειοδοτημένα σκευάσματα της Ελληνικής αγοράς.  

8. Σε περίπτωση που στο μέλλον διαπιστωθούν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, που δεν 

μπορούν να προβλεφθούν με τα σημερινά δεδομένα, είναι δυνατόν να ζητηθεί η απομάκρυνση 

τμήματος ή του συνόλου του έργου και αποκατάσταση του περιβάλλοντος.  

9. Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής να εκπονηθεί σχέδιο δράσης για την εφαρμογή των 

περιβαλλοντικών όρων και να υποβληθεί για έγκριση στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας 

της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. 

10. Μετά το πέρας του κύκλου ζωής του έργου να γίνει αποξήλωση του συνόλου του εξοπλισμού και  

        των κατασκευών και να γίνει αποκατάσταση του περιβάλλοντος στην προτέρα κατάσταση. Οι   

        μπαταρίες να οδηγηθούν μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένων εταιρειών σε νόμιμες εγκαταστάσεις    

        διαχείρισης αυτού του είδους αποβλήτων. 

 

 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

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

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 
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 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 

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. Καρακωστάνογλου Βενιαμίν 

3. Κίκης Αθανάσιος 

4. Κούης Κωνσταντίνος 

5. Τζόλλας Νικόλαος 

6. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή 

7. Αγαθαγγελίδου Ανατολή 

8. Ζέρβας Γεώργιος  

9. Τρελλόπουλος Γεώργιος 

10. Γκανούλης Φίλιππος 

11. Χρυσομάλλης Νικόλαος 

12. Μήττας Χρήστος 

  

 

 

 

 

Χ 
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