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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
 

 

Σν πεξηβάιινλ έρεη εηζέιζεη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ, απνηειψληαο έλαλ παξάγνληα ακθίδξνκεο επηξξνήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

Μηα ή νη πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο είλαη πηζαλφλ λα ην επεξεάδνπλ, αιιά θαη 

λα επεξεάδνληαη απφ απηφ ζε ηέηνην βαζκφ πνπ ε δηνίθεζε ηνπο λα επηιέγεη αλζξψπνπο 

θαη κεζφδνπο πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηε κείσζε ηεο ακθίδξνκεο απηήο επίδξαζεο. 

 

Με βάζε ηελ αλσηέξσ δηάζηαζε, ζην πιαίζην απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, 

επηιέγεηαη λα εθηηκεζεί θαη λα αμηνινγεζεί κηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κε 

απψηεξν ζθνπφ ηελ αλαθάιπςε ησλ πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ πνπ ειινρεχνπλ απφ 

ηελ αλάπηπμε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ησλ δηεξγαζηψλ ηεο.  

 

Ζ εμεχξεζε ηξφπνπ ζχλδεζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ εξγαιείσλ δηαθνξεηηθψλ  

κεζνδνινγηψλ εθηίκεζεο θαη αμηνιφγεζεο πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ θαη 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απνηειεί ην πξσηαξρηθφ ζηφρν ηνπ εγρεηξήκαηνο απηνχ, 

φπνπ ζε δεχηεξν επίπεδν εμεηδηθεχεηαη ζηελ εθαξκνγή ηεο ζπλδπαζκέλεο κεζφδνπ ζε 

κία κειέηε πεξίπησζεο πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηαζηεί ε ξεαιηζηηθή πιεπξά ηεο 

εξεπλεηηθήο απηήο πξνζπάζεηαο θαη λα δηαηππσζνχλ ζηε ζπλέρεηα εθ ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ πηζαλέο πξνηάζεηο δηαρείξηζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ πνπ 

πξνέθπςαλ. Σν ξεαιηζηηθφ πεδίν εθαξκνγήο ζα παξάζρεη ε επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηεο Γεκφζηαο Δπηρείξεζεο Ζιεθηξηζκνχ (ΓΔΖ Α.Δ.) πνπ ζπληειείηαη 

ζηε Μνλάδα IV ηνπ ΑΖ Μεγαιφπνιεο Β΄ κε ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε 

θαχζηκν ην ιηγλίηε.  

 

Σα αλσηέξσ αληηθείκελα ππφθεηληαη ζηελ νκπξέια ησλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ πνπ 

εμεηάζηεθαλ ζην πιαίζην ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ζηε Γηνίθεζε 

Δπηρεηξήζεσλ θαη ηε Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο, 

θνηηήηξηα ηνπ νπνίνπ ππήξμε ε ζπληάθηξηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

  

Λέμεηο θιεηδηά: Πεξηβαιινληηθφο Κίλδπλνο, Πεξηβαιινληηθέο Δπηπηψζεηο, Αλάιπζε 

Κχθινπ Εσήο (ΑΚΕ), Μνλάδα IV ΑΖ Μεγαιφπνιεο Β΄, Δθπνκπέο, Πεξηβαιινληηθή 

Γηαρείξηζε, Μέηξα πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο, Γηαρείξηζε θηλδχλνπ.    
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Abstract 

 

 

At the last decades the environment has become a significant factor of businesses’ 

everyday life, as a result of two-way influence that is created between that and their 

activities. For that reason, management team chooses to recruit people and techniques in 

order to eliminate the resulted effects. 

 

Based on this dimension, in the context of this project was selected a business’ 

environment evaluation and assessment aiming to discovering the environmental risks 

posed by the development of the production procedure and processes. 

 

Finding how could be connected and used different methodologies’ tools of 

environmental risk’s and impacts’ evaluation and assessment are the primary objectives 

of this research, where at the second level are specialized on a case study, where the 

combined method will be applied, presenting the realistic side of this research effort. 

Concluding the application will be proposed alternative environmental risk 

management’s solutions. Case study’s field will be Public Power Corporation’s (PPC) 

lignite-fired power plant, which occurs in Unit IV in Megalopolis. 

 

The researched subjects are under the umbrella of scientific fields considered in the 

Postgraduate Program MBA-Total Quality Management International at University of 

Piraeus, where the author of this master thesis was student. 

  

Keywords: Environmental Risk, Environmental Impacts, Life Cycle Assessment (LCA), 

Unit IV Megalopolis B, Emissions, Environmental Management, Environmental 

protection measures, Risk Management. 
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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

 

 

Ο κεηαπηπρηαθφο θχθινο ησλ ζπνπδψλ πνπ ηειεηψλεη κε ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή 

εξγαζία δελ ζα κπνξνχζε λα θιείζεη ρσξίο λα επραξηζηήζσ ηνπο αλζξψπνπο πνπ ήηαλ 

δίπια κνπ ηφζν ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο φζν θαη θαηά ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ.  

 

Θέισ, θαη’ αξράο, λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή κνπ, θ. Γεκήηξε Γεσξγαθέιιν, 

θαζεγεηή Παλεπηζηήκηνπ Πεηξαηψο, ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ νπνίνπ εθπνλήζεθε ε 

εξγαζία απηή. Σνλ επραξηζηψ γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ έδεημε ζην πξφζσπφ κνπ,  γηα 

ηελ αγαζηή ζπλεξγαζία πνπ είρακε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο, γηα ηελ πνιχηηκε θαζνδήγεζε ηνπ, ηελ ππνκνλή θαη ηηο πνιχ ρξήζηκεο 

ζπκβνπιέο ηνπ. Τπήξμε πάληα έλαο άλζξσπνο ζηνλ νπνίν κπνξνχζα λα απεπζπλζψ θαη 

λα κε βνεζήζεη γηα ηηο επηινγέο κνπ. 

 

Έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηνπο αλζξψπνπο ηεο ΓΔΖ, ηελ θ. Καιηζή, ηελ θ. Υξήζηνπ, ηελ 

θ. Παηκαλίδνπ θαη ηελ θ. Γηαλλνχιε, γηα ην ρξφλν θαη ηα ζηνηρεία πνπ κνπ δηέζεζαλ, 

θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ άκεζε αληαπφθξηζε ζην αίηεκά κνπ.  

 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ, αθφκα, ηνπο θαζεγεηέο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο - 

πνπ κέζα απφ ηελ μερσξηζηή εκπεηξία ηεο θνίηεζεο ζην ζπγθεθξηκέλν κεηαπηπρηαθφ κε 

βνήζεζαλ λα αγγίμσ αληηθείκελα επηζηεκνληθψλ πεδίσλ, αγλψζησλ κέρξη εθείλε ηε 

ζηηγκή, θαη λα εκπινπηίζσ ηηο γλψζεηο κνπ ζε απηά – θαη ηνπο ζπκθνηηεηέο κνπ, πνπ 

κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλή ζπλεξγαζία πνπ είρακε, πήξα καζήκαηα ζχλζεζεο 

δηαθνξεηηθψλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, δηαιιαθηηθφηεηαο, ζπληνληζκνχ θαη δηαρείξηζεο 

πξνζσπηθνηήησλ.   

 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηε κεηέξα κνπ θαη ηνλ ζχληξνθφ κνπ, πνπ ήηαλ δίπια 

κνπ ζε φιν ην δηάζηεκα απηφ, γηα ηελ εζηθή θαη πιηθή ππνζηήξημε ηνπο, ηελ ππνκνλή 

ηνπο ζε φιεο ηηο δχζθνιεο ζηηγκέο θαη ηε ραξά ηνπο ζηηο επηηπρίεο. Γελ ζα κπνξνχζα λα 

παξαιείςσ λα επραξηζηήζσ, επίζεο, ηνπο θίινπο θαη ζπλεξγάηεο γηα ηε βνήζεηά ηνπο ζε 

ζηηγκέο πνπ ηνπο ρξεηάζηεθα ή πνπ ήηαλ εθεί πξφζπκνη λα βνεζήζνπλ ρσξίο θαλ λα 

ηνπο ην δεηήζσ.  
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Ζ εκπεηξία απηή ήηαλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ δίδαγκα γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή κνπ ζηαδηνδξνκία. Δπραξηζηψ φινπο φζνη κε βνήζεζαλ λα νινθιεξψζσ 

ην πξφγξακκα επηηπρψο.   

 

Άξγνο, Ηνχληνο 2016 Διηζάβεη Κ. Κνκλελνχ   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
ο
: ΔΙΑΓΧΓΗ  

 

 

1.1 Αληηθείκελν Γηπισκαηηθήο εξγαζίαο  

 

 

Σν αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο αθνξά ζηελ εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ πνπ κπνξεί λα πξνθαιείηαη ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο κηαο 

επηρεηξεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

 

πγθεθξηκέλα, ε παξνχζα έξεπλα ζα πξνζπαζήζεη λα απνηππψζεη κηα νινθιεξσκέλε 

κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε εθηίκεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ 

κέζα απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ησλ κεζνδνινγηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα 

αληηθείκελα ηεο εθηίκεζεο, αμηνιφγεζεο θαη δηαρείξηζεο πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ θαη 

ηε ρξήζε ησλ θαηαιιειφηεξσλ απφ απηψλ γηα ην ζθνπφ ηεο εξγαζίαο.   

 

Χζηφζν, πξνθεηκέλνπ ε ηνπνζέηεζε ζην αληηθείκελν απηφ λα θαηαιήμεη ζε απηά 

απνηειέζκαηα επηιέγεηαη λα κειεηεζεί κία πεξίπησζε ζπγθεθξηκέλεο βηνκεραληθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, ζηελ νπνία ζα εθαξκνζηεί ε κεζνδνινγία κε ζηφρν λα δηεξεπλεζεί ε 

πηζαλφηεηα εκθάληζεο πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο, λα γίλεη ε 

αμηνιφγεζή ηνπο θαη λα πξνηαζνχλ δξάζεηο δηαρείξηζεο ή/θαη κείσζεο ηεο πηζαλφηεηαο 

απηήο ή ησλ επηπηψζεσλ πνπ ζα θέξεη ε έθζεζε ζηνπο θηλδχλνπο.      

 

Ζ βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα ηεο κειέηεο πεξίπησζεο πνπ επηιέγεηαη είλαη 

εγθαηάζηαζε παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ζπκβαηηθή πεγή ελέξγεηαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα αηκνειεθηξηθφο ζηαζκφο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε θαχζηκν ην 

ιηγλίηε. 

 

Ζ έξεπλα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο βαζίδεηαη ζηηο πεξηνρέο πνπ αλαπηχρζεθαλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε δηαρείξηζε 

πεξηβάιινληνο θαη πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ, ηε κέηξεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

επηδφζεσλ θαη πεξηνρέο θνζηνιφγεζεο θαη γεληθήο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο.  
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Χο πξφζζεηεο πεξηνρέο ζηηο αλσηέξσ εηζέξρνληαη, ιφγσ ηεο απφθηεζεο πξνπηπρηαθνχ 

δηπιψκαηνο ειεθηξνιφγνπ κεραληθνχ ηεο εξεπλήηξηαο, νη εξεπλεηηθέο πεξηνρέο ηεο 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηεο ζεξκνδπλακηθήο, ηεο δηαρείξηζεο ελεξγεηαθψλ 

ζπζηεκάησλ, ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη θιηκαηηθήο αιιαγήο. Ζ παξνπζία ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ απαληάηαη θπξίσο ζηηο ελφηεηεο ηεο έξεπλαο πνπ αζρνινχληαη 

κε ηε κειέηε πεξίπησζεο ηεο εγθαηάζηαζεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.  

 

Χο απνηέιεζκα ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ αλσηέξσ πεδίσλ πξνέθπςε ε ελαζρφιεζε κε ην 

ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν, αιιά θαη βάζεη ηεο απμαλφκελεο αλάγθεο κηαο επηρείξεζεο 

λα εμεηάδεη σο θξίζηκν παξάγνληα, γηα ηε δεκηνπξγία ηεο, ηε ιεηηνπξγία ηεο, ηε 

ζπκκφξθσζε ηεο κε ηε λνκνζεζία θαη ηελ εηθφλα ηεο ζηνπο πειάηεο ηεο, ην πεξηβάιινλ 

θαη ηε δηαρείξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο κε ζηφρν ηε κείσζε ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη 

κφιπλζήο ηνπ.  

 

1.2 θνπόο θαη ζεκαζία ηεο παξνύζαο έξεπλαο 

 

 

Μηα επηρείξεζε απαξηίδεηαη απφ επηρεηξεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο κπνξεί λα 

έξρνληαη ζε επαθή κε ην πεξηβάιινλ είηε απηφ αθνξά ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα ζην  

πεδίν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ή ζην εμσηεξηθφ απηήο είηε αθνξά ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Ζ 

επαθή απηή πξέπεη λα εμεηάδεηαη σο πξνο ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο θηλδχλσλ απφ ηελ 

έθζεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηνπο παξάγνληεο πνπ εθπέκπεη ε δξαζηεξηφηεηα θαη ζα 

κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε επηπηψζεηο άζρεκεο γηα ην πεξηβάιινλ κε ζηφρν ηε 

δηαρείξηζε απηψλ. 

 

Ζ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία επειπηζηεί λα απνηειέζεη ην ζχγγξακκα πνπ ζα 

ζπλνςίζεη θαη ζα ηεθκεξηψζεη κία νινθιεξσκέλε κεζνδνινγία εθηίκεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ πνπ ελέρεη ε δξαζηεξηφηεηα κηαο 

επηρείξεζεο, ρξήζηκε ηφζν γηα ηα εξεπλεηηθά θείκελα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν φζν θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο πνπ 

ζα ζειήζνπλ λα εθαξκφζνπλ ηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία ζην πεδίν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 
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Σα γεγνλφηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί θαηά ην ηειεπηαίν 

ρξνληθφ δηάζηεκα ζηνλ ειιεληθφ θαη δηεζλή ρψξν θαη ζρεηίδνληαη κε εθζέζεηο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζε θξίζηκνπο παξάγνληεο επηρεηξεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ έξρνληαη λα 

επηζηεγάζνπλ ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο. Σα κεγέζε ησλ αληίθηππσλ πνπ ε έθζεζε έθεξε 

ή πξφθεηηαη λα θέξεη είηε ζην πεξηβάιινλ είηε ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ παξνπζίαζαλ ην 

πξφβιεκα εθηζηνχλ ηελ πξνζνρή ζηηο δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. 

Παξαδείγκαηα απηψλ κπνξεί λα είλαη νη απψιεηεο αλζξψπηλεο δσήο πνπ επέθεξαλ, ε 

κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ε θαηαζηξνθή εγθαηαζηάζεσλ, ηα πξφζηηκα γηα έιιεηςε 

ειέγρνπ παξαγφκελσλ ξχπσλ, ε απψιεηα θήκεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε απψιεηα 

πειαηψλ ηνπο.  

 

Σα γεγνλφηα απηά ζα κπνξνχζαλ λα είραλ πξνιεθζεί κε ηελ εθαξκνγή θάπνησλ κέηξσλ 

αμηνιφγεζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο (ελεξγεηηθά κέηξα) ή/θαη κέηξσλ άκεζεο 

αληηκεηψπηζεο (δηνξζσηηθά κέηξα), ρσξίο λα έξζεη σο επαθφινπζν έλα θαηαζηαιηηθφ 

κέηξν απφ ηελ πνιηηεία ιφγσ έιιεηςεο ρξήζεο ησλ πξνεγνχκελσλ κέηξσλ εθηίκεζεο 

θαη αμηνιφγεζεο ησλ θηλδχλσλ απφ ηελ επηρείξεζε.   

 

Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε θαη βνεζεηηθψο ζηηο ιεηηνπξγίεο κηαο επηρείξεζεο ζα 

θηλεζεί ε δηπισκαηηθή εξγαζία, φπνπ κε ηελ νινθιήξσζή ηεο ζθνπεχεη λα πξνζθέξεη 

ηα κέγηζηα πνπ επηζπκεί ζην αληηθείκελν ηεο εθηίκεζεο θαη αμηνιφγεζεο 

πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ, έλα αληηθείκελν πνπ είλαη άθξσο επίθαηξν.  

 

1.3 Βαζηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

 

 

ε απηφ ην αξρηθφ ζεκείν ηεο έξεπλαο ηίζεληαη ηα βαζηθά εξσηήκαηα, ηα νπνία ζα 

πξνζπαζήζεη λα απαληήζεη, πξνθεηκέλνπ λα απνζαθεληζηνχλ νη ζθνπνί θαη νη ζηφρνη 

ηεο εξγαζίαο ζηνλ αλαγλψζηε, λα απνηππσζνχλ νη ζθέςεηο ηνπ εξεπλεηή θαη λα 

βνεζήζνπλ ηνλ ίδην λα ζρεδηάζεη ηελ έξεπλα ηνπ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα επηηεπρζνχλ 

ηα απνηειέζκαηα πνπ αλακέλεη ζην ηέινο ηεο. Σα βαζηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα γηα ηελ 

παξνχζα εξγαζία ζπλνςίδνληαη ζηα αθφινπζα: 
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1
ν 

Δξεπλεηηθό εξώηεκα: Πνηεο είλαη νη ελαιιαθηηθέο κεζνδνινγίεο γηα ηελ εθηίκεζε θαη 

αμηνιφγεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ θαη επηπηψζεσλ κηαο δξαζηεξηφηεηαο ελ 

ιεηηνπξγία; Πνηεο κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ θαη πνηα είλαη ε θαηαιιειφηεξε ζε θάζε 

πεξίπησζε; 

 

2
ν 

Δξεπλεηηθό εξώηεκα: Σίζεληαη εκπφδηα ή πεξηνξηζκνί θαηά ην ζπλδπαζκφ ησλ 

κεζνδνινγηψλ; 

 

3
ν
 Δξεπλεηηθό εξώηεκα:  Τπάξρεη νινθιεξσκέλε κεζνδνινγία πνπ πξνζεγγίζεη ηνλ 

θίλδπλν πνπ ίζσο πξνμελεί κία επηρείξεζε ζην πεξηβάιινλ, αιιά θαη πνπ πξνηείλεη 

δξάζεηο γηα ηε δηαρείξηζή ηνπ; 

 

4
ν
 Δξεπλεηηθό εξώηεκα: Μπνξεί ε νινθιεξσκέλε κεζνδνινγία λα εθαξκνζηεί ζε κία 

κειέηε πεξίπησζεο βηνκεραληθήο εγθαηάζηαζεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο;  

 

Οη εξσηήζεηο πνπ απνηππψλνληαη απνηεινχλ εξσηήζεηο γεληθήο επηζθφπεζεο ηεο 

εξγαζίαο, θαζψο ηα εξσηήκαηα πνπ γελλψληαη ζε θάζε ζηάδην εθπφλεζεο ηεο έξεπλαο 

είλαη πνιιά, αιιά θαη πην εηδηθά ζην ζεκείν πνπ εμεηάδεηαη θάζε θνξά είηε απηφ αθνξά 

κεζνδνινγίεο θαη πσο ρξεζηκνπνηείηαη ε θαζεκία είηε ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εμέηαζε ηεο κειέηεο πεξίπησζεο θαη ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο πνπ ζα 

ζρεδηαζηεί ζηε ζπγθεθξηκέλε εγθαηάζηαζε.  

 

Οη απαληήζεηο πνπ θαιείηαη λα δψζεη ε εξεπλεηηθή εξγαζία ζηηο αλσηέξσ εξσηήζεηο ζα 

είλαη θαηαιπηηθέο γηα ηελ αμηνιφγεζε παξφκνησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

ηελ πξνζζήθε κηαο νινθιεξσκέλεο κεζνδνινγίαο ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
ο
: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΠΙΚΟΠΗΗ 

 

 

Καηά ηελ αλαδήηεζε ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο γηα ην αληηθείκελν ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ νη νξηζκνί πνπ ηίζεληαη γηα ηελ έλλνηα θίλδπλνο ππφθεηληαη 

ζηνλ εμήο δηεπθξηληζηηθφ δηαρσξηζκφ: ηνπ θηλδχλνπ κε ηελ αγγιηθή νξνινγία hazard θαη 

ηνπ θηλδχλνπ κε ηνλ φξν risk. χκθσλα κε ηηο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο θαη πεγέο πνπ 

κειεηήζεθαλ (EPA; Hope B.K., 2006; Smith Κ., 2013; Wessberg N. et. al., 2008; Whyte 

A.V and Burton I., 1980; Wikipedia), σο θίλδπλνο κε ηνλ αγγιηθφ φξν hazard νξίδεηαη 

νπνηαδήπνηε θπζηθή ή αλζξσπνγελήο δηεξγαζία ή ζπκβάλ - θαηλφκελν ή παξάγνληαο – 

βηνινγηθφο, ρεκηθφο, πεξηβαιινληηθφο ή θπζηθφο - πνπ είλαη επιφγσο πηζαλφ λα 

πξνθαιέζεη απψιεηεο ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ ειέγρνπ ηνπ α) ζε αλζξψπνπο - 

ζάλαην, ηξαπκαηηζκφ, αζζέλεηα, ςπρνινγηθφ ζηξεο, β) ζε αγαζά - δεκηά ζε πεξηνπζία, 

νηθνλνκηθή απψιεηα πφξσλ θαη ππεξεζηψλ, νηθνλνκηθή απνδηνξγάλσζε - απνδφκεζε 

θνηλσλίαο, γ) ζην πεξηβάιινλ - απψιεηα ρισξίδαο θαη παλίδαο, κφιπλζε, ππνβάζκηζε 

ηεο πνηφηεηαο. Ζ νξνινγία hazard ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ραξαθηεξηζκφ ζηξεζζνγφλσλ 

παξαγφλησλ πνπ αλαγλσξίδνληαη ιφγσ ησλ εγγελψλ ηνπο επηδξάζεσλ πξνο ην 

πεξηβάιινλ.   

 

Απφ ηελ άιιε φςε θαη βάζεη ηεο επηζθφπεζεο ησλ αλσηέξσ πεγψλ, o θίλδπλνο κε ηελ 

αγγιηθή νξνινγία risk έρεη ηελ πξφζζεηε εθαξκνγή ηεο ζηαηηζηηθήο πηζαλφηεηαο 

εκθάληζεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θηλδχλνπ. Οξίδεηαη σο ε πηζαλφηεηα αλακελφκελεο 

απψιεηαο ή βιάβεο ή θηλδχλνπ ιφγσ έθζεζεο ζε θίλδπλν (hazard) ή δηαθνξεηηθά ε 

πηζαλφηεηα έθζεζεο επί ηε ζπλέπεηα απφ ην αλεπηζχκεην ή επηθίλδπλν ζπκβάλ (hazard). 

Δπηπιένλ, ν θίλδπλνο (hazard) δελ ελέρεη θαλέλαλ θίλδπλν (risk), εάλ δελ ππάξρεη 

έθζεζε ζηελ πεγή - θίλδπλν (hazard). Με καζεκαηηθή εμίζσζε ηα αλσηέξσ 

απνηππψλνληαη σο Κίλδπλνο (risk) = Πηζαλφηεηα x Δππάζεηα x πλέπεηεο, φπνπ 

πηζαλφηεηα είλαη ην κέηξν ηεο πηζαλφηεηαο λα πξνθχςεη έλαο πεξηβαιινληηθφο θίλδπλνο 

(hazard) θαη ππνινγίδεηαη σο ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο πεγήο ηνπ θηλδχλνπ (hazard). 

Ζ εππάζεηα πξνθχπηεη απφ δχν ζηνηρεία, εθείλν ηεο επαηζζεζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηε 

δηαηαξαρή πνπ πξνθχπηεη θαη ην άιιν ηεο δηαηήξεζεο ηεο θαηάζηαζήο ηνπ. Οη 

ζπλέπεηεο νξίδνληαη σο ε επίπησζε ζην πεξηβάιινλ ή ε θνηλσληθή βιάβε/βειηίσζε πνπ 
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κπνξεί λα πξνθχςεη απφ θίλδπλν (hazard). ηηο πην απιέο πεξηπηψζεηο ε αλσηέξσ 

εμίζσζε παίξλεη ηε κνξθή Κίλδπλνο (risk) = Δπηθηλδπλφηεηα x Γφζε (έθζεζεο).  

 

Ο θίλδπλνο (risk) είλαη, ελ ηέιεη, ε πηζαλφηεηα έλαο θίλδπλνο (hazard) λα κεηαηξαπεί ζε 

θαηαζηξνθή, φπνπ θαηαζηξνθή (disaster) νξίδεηαη ην πξαγκαηηθφ απνηέιεζκα, ε 

ζνβαξή, δειαδή, δηαηάξαμε ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο θνηλφηεηαο ή θνηλσλίαο, φπσο 

εθηεηακέλεο αλζξψπηλεο, πιηθέο, νηθνλνκηθέο ή πεξηβαιινληηθέο δεκίεο ή  επηπηψζεηο 

πνπ ππεξβαίλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο πιεγείζαο θνηλφηεηαο ή θνηλσλίαο λα ηηο 

αληηκεησπίζεη ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο δηθνχο ηεο πφξνπο (Bhagavathi A.). 

 

Οινθιεξψλνληαο ηελ επηζθφπεζε ησλ νξνινγηψλ θαη εηζεξρφκελνη ζηνλ φξν ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, πξνθχπηεη φηη ν Πεξηβαιινληηθφο 

θίλδπλνο (Environmental risk) ή Οηθνινγηθφο θίλδπλνο (Ecological risk) απνηειεί ηελ 

πηζαλφηεηα έθζεζεο ζε θίλδπλν (hazard), ε νπνία ελέρεη επηπηψζεηο ζηελ αλζξψπηλε 

πγεία, ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη ην πεξηβάιινλ, ην έδαθνο, ηα επηθαλεηαθά θαη ηα 

ππφγεηα χδαηα, ηνλ αέξα, ην θιίκα, ηε ρισξίδα θαη ηελ παλίδα, θαζψο θαη ηε 

βηνπνηθηιφηεηα, ηε δνκή κηαο θνηλφηεηαο, ηα θηίξηα, ηα ηνπία θαη ηελ πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκηά, αιιά θαη επηπηψζεηο απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ 

(Wessberg N. et. al., 2008; EPA, 1992). 

 

Ζ γεληθή, φκσο, νξνινγία εμεηδηθεχεηαη ζην πεδίν ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηνλ 

Πεξηβαιινληηθφ Κίλδπλν (Environmental risk) λα νξίδεηαη σο ε πηζαλφηεηα κηα 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα λα νδεγήζεη ζε κηα αιιαγή ζην status quo ηεο 

νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο ζηελ πεξηνρή ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη (InvestorWords).  

Οη επηρεηξεκαηηθνί θίλδπλνη κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ θηλδχλνπο απφ ιχκαηα, ηπραίεο 

απειεπζεξψζεηο ρεκηθψλ πξντφλησλ, ακηαληνχρσλ πιηθψλ, κνιχβδνπ θαη ξαδνλίνπ ζε 

πφζηκν λεξφ, εθπνκπέο, απφβιεηα, εμάληιεζε ησλ πφξσλ, φπσο επίζεο φ,ηη ζρεηίδεηαη 

κε απεηιέο νηθνινγηθψλ δεηεκάησλ, κε νηθνηφπνπο θαη πγξνηφπνπο κε απεηινχκελα 

είδε, κε ηελ πνηφηεηα ηνπ αέξα, κε ηα ζέκαηα βηνκεραληθήο πγηεηλήο θαη ηηο επηδξάζεηο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ελφο νξγαληζκνχ. (ECS; BusinessDictionary; 

EcologyDictionary). 
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2.1 Μεζνδνινγίεο εθηίκεζεο θαη αμηνιόγεζεο πεξηβαιινληηθνύ θηλδύλνπ 

 

 

ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, νη εηαηξείεο ππνρξενχληαη λα δηεμάγνπλ 

εθηεηακέλεο εθηηκήζεηο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο 

πνπ ζπληζηνχλ δπλεηηθφ θίλδπλν είηε γηα λα ιάβνπλ ηελ έγθξηζε έλαξμεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπο είηε ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπο είηε γηα πξνθαζνξηζκέλν έιεγρν 

ιεηηνπξγίαο θάησ απφ ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο απφ ηηο θξαηηθέο ππεξεζίεο. Χζηφζν, 

κεγαιχηεξε ζεκαζία έρεη δνζεί ζηελ εθπφλεζε κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ 

θαη ηελ αλάπηπμε κεζνδνινγηψλ εθηίκεζήο ηνπο πξηλ ηε δεκηνπξγία κηαο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη φρη ηφζν ζηελ αμηνιφγεζε ηεο πηζαλφηεηαο 

εκθάληζεο θηλδχλσλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο ή ζηε δηαξθή αλάιπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο 

επίδνζήο ηεο θαη ησλ πηζαλψλ εθπνκπψλ ηεο, θάηη πνπ ζπκβαίλεη κφλν ζε εθνχζηα θαη 

ζπλεηδεηή ρξήζε ζπζηεκάησλ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ή ζε εθπφλεζε κειέηεο 

αμηνιφγεζεο θχθινπ δσήο (Life Cycle Assessment/Analysis – LCA) πξντφληνο ή 

δηεξγαζίαο απφ ηελ επηρείξεζε ή ζε έθηαθην έιεγρν απφ ηηο αξρέο ιφγσ θαηαγγειηψλ 

ηδησηψλ γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο πνπ πξνθαλψο έρνπλ δεη φηη πξνζβάιεη 

ηελ πεξηνρή.  

 

Απφ ηελ αλσηέξσ ζέζε παξαηεξείηαη ε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηεζνχλ θη άιιεο  

κεζνδνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην δηεζλέο εξεπλεηηθφ, λνκνζεηηθφ θαη 

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ζην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο ηεο κεζνδνινγίαο αμηνιφγεζεο 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ.  

 

Οη κεζνδνινγίεο αμηνιφγεζεο πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ αθνινπζνχλ ζε γεληθφ θαλφλα 

θάπνηα ζπγθεθξηκέλα βήκαηα. Ζ αμηνιφγεζε πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ είλαη ε 

δηαδηθαζία νξγάλσζεο θαη πνζνηηθήο ή πνηνηηθήο αλάιπζεο δεδνκέλσλ πνπ επηρεηξεί λα 

θαηαλνήζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα γεγνλφηα πνπ κπνξεί λα έρνπλ ζπκβεί, 

ζπκβαίλνπλ ή κπνξεί λα ζπκβνχλ πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζεη ηνπο πηζαλνχο 

ζηξεζζνγφλνπο παξάγνληεο θαη λα εθηηκήζεη ηνλ θίλδπλν (πηζαλφηεηα) αξλεηηθψλ 

επηπηψζεσλ ζηελ πγεία ή/θαη ην πεξηβάιινλ χζηεξα απφ έθζεζε ζηνπο αλσηέξσ 

παξάγνληεο θηλδχλνπ. ε κία νινθιεξσκέλε κεζνδνινγία αμηνιφγεζεο ππάγεηαη θαη ε 

εθηίκεζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ γηα ηε κείσζε ησλ θηλδχλσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
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ηνπ πξνβιεπφκελνπ θφζηνπο θαη ησλ αλακελφκελσλ επηπέδσλ κείσζεο ησλ θηλδχλσλ 

απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ιχζεσλ) (EPA, 1992; Kibria, G, 2012; Questia; 

Wikipedia). Αλαιπηηθφηεξα αθνινπζνχλ ηα ζηάδηα ηεο αμηνιφγεζεο πεξηβαιινληηθνχ 

θηλδχλνπ ηεο πιεηνςεθίαο ησλ γλσζηφηεξσλ θαζηεξσκέλσλ δηεζλψο κεζνδνινγηψλ 

(Achour M.H. et.al., 2005; EPA, 1992;  Hope B.K., 2006; Kibria, G, 2012; Tchankova 

L., 2002; Wessberg N. et.al, 2008). 

 

2.1.1 ηάδηα αμηνιόγεζεο πεξηβαιινληηθνύ θηλδύλνπ  

 

 

Ζ δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ έρεη σο αξρηθφ ζηάδην ηε 

δηαηχπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ηνλ θαζνξηζκφ νπζηαζηηθά ηνπ πεδίνπ ηεο έξεπλαο. ε 

απηή ηελ πξψηε θάζε ηεο αμηνιφγεζεο θαζνξίδνληαη θαη απνζαθελίδνληαη νη ζηφρνη ηεο 

αλάιπζεο, ηα φξηα θαη ην εχξνο ηεο, θαζψο θαη ε ζπιινγή θαη ε εζηίαζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη. Ο ζηφρνο ηεο αλάιπζεο, γηα παξάδεηγκα, ζε πεξηπηψζεηο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε εγθξίζεηο αδεηψλ ιεηηνπξγίαο ή ππνρξεψζεηο δηαηήξεζεο 

ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο κπνξεί λα αθνξά ηελ εθηίκεζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ πνπ πξνθαινχληαη απφ δξαζηεξηφηεηεο ζε ζπγθεθξηκέλε 

βηνκεραληθή πεξηνρή.  εκαληηθέο ζπληζηψζεο ηνπ πεδίνπ νξηζκνχ είλαη: 

 ε πεξηγξαθή ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ, γηα παξάδεηγκα ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο 

βηνκεραληθήο εγθαηάζηαζεο πνπ κειεηάηαη, 

 ε αλαθνξά ζηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ηνπο 

ζηξεζζνγφλνπο παξάγνληεο ηεο κειέηεο πεξίπησζεο ηεο αμηνιφγεζεο, 

 νη ζέζεηο πηζαλήο έθζεζεο – επαθήο ησλ παξαγφλησλ κε ην πεξηβάιινλ θαη νη 

πνζφηεηεο ησλ παξαγφλησλ. Θα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε πνζφηεηεο 

ζεκαληηθψλ ζηξεζζνγφλσλ παξαγφλησλ γλσζηψλ γηα ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο πνπ 

ελέρνπλ, αιιά θαη παξαγφλησλ πνπ αλ θαη κπνξεί λα κελ απνηεινχλ ζηξεζζνγφλνπο 

παξάγνληεο εμ αξρήο ε ζπγθέληξσζε ηνπο αλ είλαη κεγάιε λα ηνπο ηνπνζεηεί ζε 

απηήλ ηελ θαηεγνξία.  

 Πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο πνπ θξίλνληαη επίζεο ρξήζηκεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ φπσο δειηία αζθαιείαο εξγαδνκέλσλ, θαλνληζκνί 

ιεηηνπξγίαο θαη λνκνζεζίεο πξέπεη λα ζπιιερζνχλ ζε απηφ ην ζηάδην.  
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Πξφθεηηαη, νπζηαζηηθά, γηα κία θάζε ζρεδηαζκνχ πνπ ζηνρεχεη λα πξνζδηνξίζεη ηνπο 

κείδνλεο παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε αμηνιφγεζε 

θαη πνιχ ζπρλά ζπλδέεηαη κε ην θαλνληζηηθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο. Σν 

απνηέιεζκα ηεο θάζεο απηήο είλαη έλα κνληέιν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ επφκελε 

θάζε θαη πεξηγξάθεη ηνπο ηχπνπο ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ αλαιπηηθψλ εξγαιείσλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηε ζπλέρεηα.  

 

Ζ επφκελε θάζε αθνξά ηελ αλαγλψξηζε ησλ θηλδχλσλ. ε απηφ ην ζηάδην, ην νπνίν 

απνηειεί ζε θάπνηεο κεζνδνινγίεο θαη ελζσκαησκέλν κέξνο ηεο πξψηεο θάζεο, νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ηίζεληαη ζε κία νκαδηθή δηαδηθαζία θαηαηγηζκνχ ηδεψλ 

(brainstorming), ψζηε λα δηαηππσζνχλ ελδερφκελεο θαηαζηάζεηο ηπραίσλ εθπνκπψλ ή 

γεληθψο δπλεηηθψλ πεξηπηψζεσλ εκθάληζεο επηθηλδπλφηεηαο. Ο ζθνπφο είλαη λα 

ζπγθεληξσζεί κία ιίζηα απφ ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξεί λα 

απνηεινχλ πεγέο εθπνκπψλ, ε νπνία ιφγσ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ηνπο απφςεσλ ζα απνηειεί έλα θείκελν ηερληθψλ απφςεσλ, αιιά θαη απφςεσλ απφ 

ζπκκεηέρνληεο πνπ παξαηεξνχλ θάηη ελψ δελ εξγάδνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε απφ 

ηελ νπνία κπνξεί λα πεγάδεη ε εθπνκπή. Σν ηειεπηαίν πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί απφ ηνπο 

ηζχλνληεο ηεο δηαδηθαζίαο brainstorming θαη ηεο γεληθφηεξεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, 

δειαδή απφ ηνπο αμηνινγεηέο, γηα ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο.    

 

ην επφκελν ζηάδην νη εξεπλεηέο εθηηκνχλ ηνλ θίλδπλν, πξνζπαζνχλ δειαδή λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηελ πηζαλφηεηα ηνπ θάζε θηλδχλνπ. Οπζηαζηηθά, πξφθεηηαη γηα έλα 

ζηάδην έξεπλαο ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο θηλδχλνπ, γηα παξάδεηγκα ηελ απνηίκεζε ηεο 

ζπρλφηεηαο εκθάληζεο απμεκέλσλ πνζνηήησλ ζηξεζζνγφλσλ παξαγφλησλ, ηελ 

εθηίκεζε ηεο έθζεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηνπο παξάγνληεο απηνχο θαη ηηο νδνχο 

έθζεζεο, ηεο κέηξεζεο αιιά θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ζπλεπεηψλ ηεο έθζεζεο θαη ηεο 

πξνζπάζεηαο πνζνηηθνπνίεζεο ησλ αλσηέξσ. Έλα απφ ηα θαιχηεξα δπλαηά 

απνηειέζκαηα ηεο θάζεο απηήο ζα ήηαλ ε εχξεζε ηεο δφζεο εθείλεο πάλσ απφ ηελ 

νπνία ζα ήηαλ επηθίλδπλε ε νπζία – παξάγνληαο γηα ην πεξηβάιινλ ζε πεξίπησζε 

επαθήο. Απηφ, φκσο, απαηηεί επηηφπηεο έξεπλεο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο είλαη 

δχζθνιν λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε κία δηπισκαηηθή εξγαζία, γη’ απηφ γηα ηελ παξνχζα 

εξγαζία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ φξηα πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ ή θαλνληζηηθψλ πεξηνξηζκψλ 

ηεο πνιηηείαο. Σέινο, φζνλ αθνξά ηηο ζπλέπεηεο ζπλήζσο θαηεγνξηνπνηνχληαη σο πξνο 

ηε ζπληζηψζα ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ επεξεάδνπλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ αλζξψπηλε 
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πγεία, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ηελ εμάληιεζε ησλ πφξσλ. Σα εμαγψγηκα πξντφληα ηεο 

εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ απνηεινχλ ηελ πξψηε χιε γηα ην επφκελν ζηάδην ηεο 

αμηνιφγεζεο θαη ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ησλ θηλδχλσλ.  

 

Ο ραξαθηεξηζκφο θηλδχλνπ είλαη ε ηειηθή θάζε ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ θηλδχλνπ θαη ζε 

θάπνηα κεζνδνινγηθά πιαίζηα ηνπνζεηείηαη ζηελ πξνεγνχκελε θάζε. Καηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ ζηαδίνπ απηνχ, ε πηζαλφηεηα δπζκελψλ επηπηψζεσλ πνπ ζπκβαίλνπλ σο 

απνηέιεζκα ηεο έθζεζεο ζε έλα ζηξεζζνγφλν παξάγνληα αμηνινγείηαη. Βάζεη ησλ 

πηζαλνηήησλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ, νη θίλδπλνη 

θαηεγνξηνπνηνχληαη ζπλήζσο ζε κία κήηξα θηλδχλνπ (Risk Matrix), ε νπνία 

ρξσκαηίδεηαη πξνθεηκέλνπ λα θαζίζηαηαη εκθαλέο πνηνη θίλδπλνη απνηεινχλ κείδνλνο 

ζεκαζίαο ζηνηρεία (θφθθηλεο απνρξψζεηο) θαη ρξήδνπλ άκεζεο δηαρείξηζεο, πνηνη είλαη 

κέηξηαο επηθηλδπλφηεηαο (θίηξηλεο απνρξψζεηο) θαη γηα πνηνπο δελ απνηειεί άκεζε 

αλάγθε ε εθπφλεζε ζρεδίνπ δξάζεο κείσζήο ηνπο (πξάζηλεο απνρξψζεηο).  

 

Οινθιεξψλνληαο, ζε κηα δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ ζηελ 

πιεηνςεθία ησλ εθαξκνγψλ αθνινπζνχλ δχν αθφκα ζηάδηα. Αθνχ ραξαθηεξηζηνχλ νη 

θίλδπλνη θαη θαηεγνξηνπνηεζνχλ έρεη ζεκαζία λα πξνηαζνχλ απφ ηνπο εξεπλεηέο, αιιά 

θαη ηνπο αλζξψπνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο, ζηνπο νπνίνπο ζα γίλνπλ 

γλσζηά ηα απνηειέζκαηα, ελαιιαθηηθέο ιχζεηο βειηίσζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο 

επίδνζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζηφρν ζα έρνπλ λα κεηψζνπλ ηνπο θηλδχλνπο κε 

πςειή πηζαλφηεηα εκθάληζεο θαη λα δηαρεηξηζηνχλ ηνπο θηλδχλνπο κε κέηξηα 

πηζαλφηεηα. πλήζσο, ε ελαιιαθηηθή ιχζε πνπ κεηψλεη  ηνλ θίλδπλν, αιιά απνηειεί θαη 

κία ιχζε απνηειεζκαηηθή θαη νηθνλνκηθά εθηθηή απφ ηελ πιεπξά ηνπ θφζηνπο, ζηε 

ζπλέρεηα επηιέγεηαη θαη εθαξκφδεηαη. ε πεξίπησζε επηινγήο δηαηήξεζεο ελφο 

ζπζηήκαηνο επαλειέγρνπ ησλ πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ απφ ηνπο ηζχλνληεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο εηζέξρεηαη ζηνλ θχθιν αμηνιφγεζεο αθφκε έλα ζηάδην, απηφ ηεο 

δηαρείξηζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο θαηάζηαζεο. Ζ αμηνιφγεζε θηλδχλσλ απνηειεί κία 

επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία θαη σο επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία πηνζεηεί ηνλ επαλέιεγρν. Οη 

αμηνινγεηέο εθηηκνχλ θάζε ηφζν ηνπο θηλδχλνπο, ηελ έθζεζε, ηηο επηπηψζεηο θαη 

αλαδηακνξθψλνπλ ηε κήηξα θηλδχλνπ (Risk Matrix) κε ηα λέα απνηειέζκαηα, 

πξνζπαζψληαο λα θαηαλνήζνπλ ηηο επίθαηξεο θαηαζηάζεηο επηθηλδπλφηεηαο, αιιά θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο πξνεγνχκελεο αμηνιφγεζεο. ε επίπεδν λέν έξγνπ ε δηαδηθαζία απηή 

γίλεηαη θάζε εβδνκάδα βάζεη ησλ πξνηχπσλ ηνπ PMI (Project Management Institute).  
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Σν ζχλνιν ησλ ζηαδίσλ κηαο εθηεηακέλεο κειέηεο αμηνιφγεζεο πεξηβαιινληηθψλ 

θηλδχλσλ θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 1.  

 

Δηθόλα 1. ηάδηα κεζνδνινγηώλ αμηνιόγεζεο πεξηβαιινληηθώλ θηλδύλσλ  

(Πεγή: Wessberg N. et. al, 2008) 

 

Απφ ηελ εηθφλα 1 εμάγνληαη θαη ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα, φηη δειαδή ε αμηνιφγεζε 

ηνπ θηλδχλνπ απνηειεί κηα δηαδηθαζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα παξαρζεί έλα κέηξν 

ηνπ επηπέδνπ ησλ θηλδχλσλ πνπ αλαιχνληαη θαη θαηά ηελ νπνία ιακβάλνληαη απνθάζεηο 

ζρεηηθά κε ηελ αλνρή ηνπ θηλδχλνπ, ελψ ε πεξηβαιινληηθή αλάιπζε θηλδχλσλ απνηειεί 

κία δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη ε αλαγλψξηζε θαηαζηάζεσλ πνπ 

ελέρνπλ θίλδπλν, ε ζπζηεκαηηθή αμηνιφγεζή ηνπο θαη νη πξνηάζεηο δξάζεσλ γηα ηε 

κείσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ. Σέινο, ε πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε / αλάιπζε 

θηλδχλνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ δηαρείξηζεο, 

δηαδηθαζηψλ θαη πξαθηηθψλ αλάιπζεο, αμηνιφγεζεο θαη ειέγρνπ ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

θηλδχλσλ. 

 

2.1.2 Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) – Δξγαιείν αμηνιόγεζεο 

θηλδύλσλ 

 

 

Ζ αλάιπζε FMEA αλαθέξεηαη ζε ηερληθή πνπ απνηειεί εξγαιείν ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο 

Πνηφηεηαο (ΓΟΠ) θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαγλψξηζε, ηνλ θαζνξηζκφ, ηελ 

αμηνιφγεζε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ γλσζηψλ ή πηζαλψλ αζηνρηψλ, πξνβιεκάησλ, ιαζψλ 

θαη θηλδχλσλ κέζα απφ ηνλ εληνπηζκφ ηνπο θαηά ην ζρεδηαζκφ ή ηε ιεηηνπξγία ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη δηεξγαζηψλ ελφο ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ελφο 



Δθηίκεζε & Αμηνιφγεζε Πεξηβαιινληηθνχ Κηλδχλνπ: Μειέηε Πεξίπησζεο 

Σελίδα 23 
 

πξντφληνο ή κίαο ππεξεζίαο πξηλ θζάζεη ζηνλ πειάηε θαη πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε 

αμηνπηζηία θαη ε αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο (Feili R. H. et. al., 2013; Liu H.-C, Liu L., 

Liu N., 2013).  

 

ηφρνη είλαη ε αλαγλψξηζε πηζαλψλ αζηνρηψλ, ε αμηνιφγεζε ησλ αηηηψλ θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ δηαθνξεηηθψλ αζηνρηψλ, ε θαηάηαμε ζε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ησλ 

αλσηέξσ θαη ε απφθαζε γηα ηηο δξάζεηο πεξηνξηζκνχ θαη κείσζεο ηεο πηζαλφηεηαο 

εκθάληζεο αζηνρίαο, ψζηε νη δηαζέζηκνη πφξνη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνπο πην 

θξίζηκνπο θηλδχλνπο. Οπζηαζηηθφο ζθνπφο, επνκέλσο, είλαη ε πξφιεςε, ε πξφβιεςε θαη 

ν πεξηνξηζκφο ησλ αζηνρηψλ αλάινγα κε ηελ θξηζηκφηεηα πνπ παξνπζηάδνπλ θαη ηηο 

επηπηψζεηο πνπ επηθέξνπλ. Σν εξγαιείν αλαπηχρζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1960 ζηελ 

αεξνδηαζηεκηθή βηνκεραλία θαη απφ ηφηε έρεη επεθηαζεί ζε έλα κεγάιν εχξνο 

βηνκεραληθψλ θιάδσλ ζε φιν ηνλ θφζκν.  

 

Ζ FMEA εθαξκφδεηαη θπξίσο πξνιεπηηθά, ηεξψληαο θαη ηελ αξρή ηεο ΓΟΠ «do it right 

the first time», δειαδή, φπσο εηπψζεθε θαη αλσηέξσ, θαηά ην ζρεδηαζκφ ελφο 

ζπζηήκαηνο ή πξηλ εθαξκνζηεί κηα δηαδηθαζία Χζηφζν, ζην πιαίζην ηεο ζπλερνχο 

βειηίσζεο ησλ δηεξγαζηψλ ην εξγαιείν FMEA, κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη θαηά ηε 

ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε πηζαλψλ θηλδχλσλ θαη 

αζηνρηψλ (ASQ; Webber J., 1990; Teng S.-H. (Gary) and Ho S.-Y. (Michael), 1996). 

 

Σα βήκαηα ηα νπνία αθνινπζνχληαη θαηά ηελ αλάπηπμε ηεο δηαδηθαζίαο FMEA είλαη ηα 

αθφινπζα: 

1. Καζνξηζκφο ησλ νξίσλ ηνπ ππφ εμέηαζε ζπζηήκαηνο θαη ζπιινγή ζηνηρείσλ ησλ 

δηεξγαζηψλ πνπ ην απνηεινχλ.  

2. χζηαζε νκάδαο εθαξκνγήο FMEA, ε νπνία ζα θαιχπηεη ζε γλψζε ην ζχλνιν ησλ 

ππφ εμέηαζε δηεξγαζηψλ.   

3. Γηαγξακκαηηθή απνηχπσζε ηεο ξνήο ησλ δηεξγαζηψλ γηα θαιχηεξε απεηθφληζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη επθνιφηεξε αλαγλψξηζε ησλ πεξηνρψλ πηζαλψλ αζηνρηψλ.  

4. Αλίρλεπζε αζηνρηψλ, ζηάδην θαηά ην νπνίν ε νκάδα αλαιχεη φιε ηε ξνή ησλ 

κειεηνχκελσλ δηεξγαζηψλ πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζεη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο είλαη 

πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ αζηνρίεο/θίλδπλνη ή είλαη ππαξθηέο/νί.  

5. Γηεξεχλεζε θαη απνηίκεζε ηεο δξηκχηεηαο (Severity (S)) ησλ ζπλεπεηψλ ησλ 

αζηνρηψλ. ε απηφ ην ζηάδην αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο νη 
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πηζαλέο αζηνρίεο/θίλδπλνη θαηαηάζζνληαη κε θιίκαθα θαηάηαμεο απφ ην 1 έσο ην 10 

κε ην 10 λα ζεκαίλεη ηελ πξφθιεζε απφ ηελ εκθάληζε ηεο αζηνρίαο ζεκαληηθήο 

ιεηηνπξγηθήο δπζιεηηνπξγίαο ηεο δηεξγαζίαο ή ζεκαληηθήο θαηαζηξνθήο θαη ην 1 ηελ 

αζήκαληε θχζε ηεο αζηνρίαο, κε πνιχ πηζαλφλ λα κελ είλαη αληρλεχζηκε.   

6. Αλίρλεπζε θαη θαηάηαμε ησλ αηηηψλ. ην ζηάδην απηφ αλαγλσξίδνληαη νη πηζαλέο 

αηηίεο πνπ πξνθαινχλ ηηο αζηνρίεο θαη θαηαηάζζνληαη κε βάζε ηελ θιίκαθα ηεο 

ζπρλφηεηαο εκθάληζεο (Occurence (O)) απφ ην 1 έσο ην 10 κε ην 10 λα 

αληηπξνζσπεχεη ηελ πςειή ζπρλφηεηα εκθάληζεο (P>0.20), νπζηαζηηθά 

αλαπφθεπθηε αηηία, θαη ην 1 ηελ απίζαλε αηηία (P<0.001).  

7. Καηάηαμε βάζεη ησλ ιεηηνπξγνχλησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ αλίρλεπζεο ησλ 

αζηνρηψλ. Ζ θιίκαθα θαηάηαμεο γηα ηελ αλίρλεπζε (Detection (D)) είλαη ε ίδηα κε 

απηήλ ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηπηψζεσλ κε ην 10 λα ραξαθηεξίδεη ηελ πνιχ ρακειή 

πηζαλφηεηα λα αληρλεπηεί ε αζηνρία θαη ην 1 ηε βεβαηφηεηα ηνπ εληνπηζκνχ ηεο 

αζηνρίαο απφ ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο.  

8. Τπνινγηζκφο Αξηζκνχ Πξνηεξαηφηεηαο Κηλδχλνπ (Risk Priority Number (RPN)).  

Γηα θάζε πηζαλή αζηνρία ππνινγίδεηαη ην γηλφκελν S * O * D = PRN. Βάζεη ηνπ RPN 

πξνθχπηεη ε ηειηθή ζεηξά θαηάηαμεο ησλ αζηνρηψλ θαη ζπλεπψο ε ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο κε ηελ νπνία ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ή ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηηο αζηνρίεο.  

Όζν πην πςειφ ην ζθνξ ηνπ RPN, ηφζν κεγαιχηεξνο ν θίλδπλνο γηα ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ ζπζηήκαηνο.  

9. Τπνινγηζκφο Κξηζηκφηεηαο (Criticality (C)). Δθηφο ηνπ αλσηέξσ αξηζκνχ RPN, 

επηιέγεηαη λα ππνινγηζηεί θαη ην γηλφκελν S * O = C, ην νπνίν έρεη παξφκνηα 

ρξεζηκφηεηα κε ην RPN θαη αθνξά θπξίσο ηε ζεκαζία ηεο εκθάληζεο κηαο αζηνρίαο 

θαη ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ ζπλεπεηψλ πνπ απνθέξεη.  

Θα κπνξνχζε λα εηπσζεί εδψ φηη ην Criticality αλ ζπγθξηζεί κε ηε γεληθή 

κεζνδνινγία αμηνιφγεζεο θηλδχλσλ, έρεη ην ξφιν ηνπ Risk. Απηφ ζπλεπψο πνπ 

πξνζζέηεη ην FMEA ζηε γεληθή κεζνδνινγία, πέξα απφ ηηο αξρέο ηηο πξφιεςεο, ηνπ 

ειέγρνπ θαη ζπλερνχο βειηίσζεο, είλαη ε απνηίκεζε ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο 

ειέγρνπ κε ην RPN πξνθεηκέλνπ λα δεη θαλείο ηη ζα κπνξνχζε λα θάλεη γηα πηζαλέο 

αζηνρίεο πνπ ην ζχζηεκα, σο είλαη, δελ ζα αλαγλσξίζεη θαη ζπλεπψο απνηεινχλ 

βαζηθνχο θαη ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο.  

10. Γξάζεηο Βειηίσζεο. ην ηειηθφ ζηάδην ηεο FMEA ζρεδηάδνληαη δξάζεηο βειηίσζεο, 

νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ελφο απφ ηνπο παξάγνληεο S,O,D, δειαδή είηε 
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λα κεηξηάζνπλ ηε δξηκχηεηα ηεο ζπλέπεηαο απφ ηελ αζηνρία, είηε λα κεηψλνπλ ηε 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο αζηνρίαο είηε λα βειηηψλνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαη 

αληηκεηψπηζεο ψζηε λα απνηξέπεηαη ε αζηνρία. ην ζρεδηαζκφ ησλ δξάζεσλ 

πεξηιακβάλεηαη θαη ν νξηζκφο ππεπζχλνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δξάζεο θαη ν 

ρξνληθφο νξίδνληαο πινπνίεζεο. 

 

Σα αλσηέξσ βήκαηα απνηππψλνληαη ζπλήζσο θαη ζε πίλαθα ηεο αθφινπζεο κνξθήο: 

 

Πίλαθαο 1. Πίλαθαο δηαδηθαζίαο FMEA (Πεγή: ASQ) 

Function 

Potential 

Failure 

Mode 

Potential 

Effects of 

failure 

S 

Potential 

Causes of 

Failure 

O 

Current 

Process 

Control 

D RPN CRITICALITY 
Recommended 

Actions 

Function1           

Function 2           

Function 3           

 
 
Ζ δηαδηθαζία FMEA επαλαιακβάλεηαη ζην πιαίζην ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο ησλ 

δηεξγαζηψλ κε ζηφρν ην ζχζηεκα λα θηάζεη ζην βέιηηζην επίπεδν ιεηηνπξγίαο.  

 

2.2 Μεζνδνινγίεο αλάιπζεο πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ 

 

 

Οη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο κηαο επηρεηξεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο πξηλ θαη θαηά ηε 

δεκηνπξγία ηεο, θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο θαη κεηά ηε δηαθνπή ηεο εμεηάδνληαη θαη 

αλαιχνληαη απφ πνηθίιεο κεζνδνινγίεο, ελψ ππνρξεψζεηο εθπφλεζεο κειεηψλ 

εθηηκήζεσλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ έρνπλ πηνζεηεζεί θαη απφ ην λνκηθφ πιαίζην 

ησλ πεξηζζνηέξσλ ρσξψλ δηεζλψο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ ή ηνπ θξάηνπο. Ζ θηινζνθία ησλ λνκνζεηηθψλ 

δηαηάμεσλ θαη ησλ φξσλ πνπ ηζρχνπλ ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ζα πεξηγξαθεί ζηελ 

επφκελε ελφηεηα, ελψ ζηελ παξνχζα θάζε ζα ζπλνςίζνπκε ηηο κεζνδνινγίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζε εξεπλεηηθφ επίπεδν γηα ηελ εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ επηρεηξεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο.  
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2.2.1 Μεζνδνινγία Αλάιπζεο Κύθινπ Εσήο  

 

 

Μία απφ ηηο κεζνδνινγίεο γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ε νπνία πηνζεηείηαη ζηηο 

κειέηεο γηα ην πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα ελφο πξντφληνο, κηαο δηεξγαζίαο ή  κηαο 

δξαζηεξηφηεηαο είλαη ε Αλάιπζε ή Αμηνιφγεζε Κχθινπ Εσήο (AKZ) (Life Cycle 

Assessment/Analysis – LCA). Γηα ην αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο θχθινπ δσήο ν 

Γηεζλήο Οξγαληζκφο Πξνηππνπνίεζεο (International Organization for Standardization – 

ISO) έρεη ηππνπνηήζεη απφ ην 2006, κε κία αλαλέσζε έθηνηε ην 2010, δχν θχξηα 

πξφηππα κε ηηο αξρέο, νδεγίεο θαη ην πιαίζην εθπφλεζεο Αμηνιφγεζεο Κχθινπ Εσήο 

ζην πιαίζην ηεο ζεηξάο ISO 14000 πνπ έρνπλ σο ζέκα ηελ Πεξηβαιινληηθή Γηαρείξηζε. 

Σα πξφηππα έρνπλ ηίηιν “ISO 14040:2006 - Environmental management -- Life cycle 

assessment -- Principles and framework” θαη  “ISO 14044:2006 - Environmental 

management -- Life cycle assessment -- Requirements and guidelines”.  

 

Σελ αμηνιφγεζε θχθινπ δσήο έρεη εηζάγεη θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε ζηα λνκνζεηηθά 

θείκελα πνπ εθδίδεη, γηα παξάδεηγκα ζηηο πεξηζζφηεξεο νδεγίεο γηα ην πεξηβάιινλ, ηελ 

πεξηβαιινληηθή ζήκαλζε, ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα, ηηο πξάζηλεο ζπκβάζεηο θ.ιπ. 

πηνζεηείηαη ν φξνο ηεο ΑΚΕ. Γη’ απηφ ην ιφγν θαη εμέδσζε έλαλ νδεγφ κε ηίηιν “ILCD 

Handbook – General guide for Life Cycle Assessment – Detailed guidance” γηα ηελ 

εθπφλεζε ΑΚΕ, ν νπνίνο θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο νδεγφο θαιψλ πξαθηηθψλ καδί θαη 

κε ηα εξεπλεηηθά θείκελα θαη πεγέο γηα ηελ ΑΚΕ πνπ έρνπλ επηιεγεί γηα ηελ παξνχζα 

βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε θαη ηε κεηέπεηηα αλάπηπμε ηεο κεζνδνινγίαο ηεο εξγαζίαο.   

 

Ζ ΑΚΕ απνηειεί έλα θαιά νξγαλσκέλν θαη δνκεκέλν, αλαιπηηθφ εξγαιείν πνπ 

αμηνινγεί ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ελφο πξντφληνο, δηαδηθαζίαο ή 

δξαζηεξηφηεηαο έρνληαο πνζνηηθνπνηήζεη φινπο ηνπο πφξνπο πνπ θαηαλαιψλνληαη θαη 

ηηο εθπνκπέο θαη ηα απφβιεηα πνπ εμάγνληαη ζε φιν ηνλ θχθιν δσήο ηνπ πξντφληνο ή 

ηεο δηαδηθαζίαο απφ ηελ εμφξπμε ησλ πφξσλ γηα ηελ παξαγσγή, ηελ παξαγσγή, ηελ 

θαηαλάισζε, ηελ αλαθχθισζε θαη ηελ ηειηθή δηάζεζε. Ζ ΑΚΕ δίλεη ην πιενλέθηεκα 

ζηνλ εξεπλεηή, πξηλ αθφκα απνθαζίζεη ε επηρείξεζε λα πξαγκαηνπνηήζεη κία βειηίσζε 

ζηελ παξαγσγή δηαδηθαζία ή λα εηζάγεη κηα λέα πξψηε χιε γηα ηελ παξαγσγή ελφο λένπ 

εμαξηήκαηνο ηνπ πξντφληνο ή λα αμηνπνηήζεη λέα γε γηα ηε ιεηηνπξγία κηαο 
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δξαζηεξηφηεηαο, λα αμηνινγήζεη ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη ε 

επηινγή ηεο ζηελ πεξηνρή. πλεπψο, ζπληζηά έλα εξγαιείν ιήςεο απνθάζεσλ, ην νπνίν 

κπνξεί λα δξα ζπκπιεξσκαηηθά κε κεζνδνινγίεο απνηίκεζεο νηθνλνκηθψλ φξσλ 

πξνθεηκέλνπ κηα επηρείξεζε λα κπνξεί πην ηεθκεξησκέλα λα απνθαζίδεη αλάκεζα ζε 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο επελδχζεσλ (EC, 2010; Židonienė S. and Kruopienė J., 2015). 

 

Χο πξνο ηε δνκή ηεο, κία ΑΚΕ απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο θάζεηο:   

1. Σνλ Οξηζκφ ηνπ ηφρνπ ηεο κειέηεο θαη ηνπ Πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο αλάιπζεο (Goal 

and Scope definition),  

2. ηελ αλάιπζε ηεο Απνγξαθήο θχθινπ Εσήο (Life Cycle Inventory – LCI), φπνπ 

θαηαγξάθνληαη θαη αλαιχνληαη ηα δεδνκέλα γηα ηηο ξνέο πξψησλ πιψλ θαη ελέξγεηαο 

ζην ζχζηεκα αλάιπζεο, 

3.  ηελ αμηνιφγεζε ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ (Life Cycle Impact Assessment – LCIA), 

φπνπ αμηνινγνχληαη νη αλαγλσξηζκέλνη ηχπνη επηπηψζεσλ απφ ηε ρξήζε ησλ πφξσλ 

θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο εθπνκπέο θαη  

4.  ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο Δξκελείαο ησλ απνηειεζκάησλ (Interpretation), ην νπνίν 

φπσο θαη ζα θαλεί ζηελ εηθφλα 2, απνηειεί έλα ζηάδην πνπ ηξνθνδνηείηαη θαη 

ηξνθνδνηεί ηα ππφινηπα ζηάδηα θαη αλαιχεη ηηο πξνεγνχκελεο θάζεηο ηεο κειέηεο ζε 

ζρέζε πάληα θαη κε ηνπο ζηφρνπο ηεο κειέηεο (EC, 2010; Cherubini et al., 2008; 

Flemström K. et. al., 2004; Graedel T.E. and Allenby B.R., 2010; Pascale et al., 2011; 

Turconi et al., 2013; UNEP, 2005; Židonienė S. and Kruopienė J., 2015). 

 

Δηθόλα 2. Βαζηθά ζηάδηα ηνπ πιαηζίνπ Αμηνιόγεζεο Κύθινπ Εσήο (AKZ)  

(Πεγή: EC, 2010) 

 

 Goal & Scope 

Definition 

 LCI Analysis 

 LCIA Analysis 

 Interpretation 

LCA Framework 
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Απηφ πνπ πξέπεη λα ηνληζηεί ζε απηφ ην ζεκείν είλαη φηη ε δηαδηθαζία γηα ηελ ΑΚΕ είλαη 

κηα επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία, φπνπ ζπλήζσο φηαλ πξνθχπηνπλ λέα ζηνηρεία πνπ 

πξνζηίζεληαη ζηα ζηάδηα ηεο Απνγξαθήο ησλ εηζξνψλ θαη ηεο Αλάιπζεο ησλ 

επηπηψζεσλ, νη ζηφρνη θαη ην πεδίν νξηζκνχ, φπσο θαη ε εξκελεία δηακνξθψλνληαη εθ 

λένπ πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβνπλ θαη ηα λέα ζηνηρεία.  

 

Σν πξψην ζηάδην ηνπ νξηζκνχ ηνπ ζηφρνπ θαη ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο κειέηεο ΑΚΕ 

θαζνξίδεη νπζηαζηηθά ηα επφκελα ζηάδηα, θαζψο γλσζηνπνηεί ην αληηθείκελν θαη ζηφρν 

ηεο κειέηεο απφ ηελ αξρή, γηα λα απνηειέζεη ζηε ζπλέρεηα - ζε θάζε ζηάδην βάζε γηα 

ηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε, ελψ γηα ην ζηάδην ηεο εξκελείαο θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα 

ζηνρνπνηεκέλε εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ.  

 

ηελ πξψηε θάζε, επίζεο, πξνδηαγξάθνληαη ηα φξηα ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα κειεηεζεί, 

απνθαζίδνληαο πνηα ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ αλαιχεηαη ζα 

ζπκπεξηιεθζνχλ. Γηα παξάδεηγκα, ζε κία κειέηε ΑΚΕ κνλάδαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ηα ζηάδηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηα φξηα ηεο κειέηεο 

επηιέγνληαη απφ ηα αθφινπζα: ζπιινγή πξψησλ πιψλ γηα ηε δεκηνπξγία ζηαζκνχ 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, δεκηνπξγία ζηαζκνχ, εηζξνή πξψησλ πιψλ γηα ηελ 

παξαγσγή, παξαγσγηθέο δηεξγαζίεο, δηαλνκή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαηαλάισζε 

ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, απνδφκεζε ηνπ εξγνζηαζίνπ κεηά ην θιείζηκν ηνπ. 

Απνθαζίδνληαο εμαξρήο πνηα ζηάδηα ζα ζπκπεξηιάβεη ν κειεηεηήο δηακνξθψλεη ηελ 

πνξεία ηεο αλάιπζεο, θαζψο αθνινχζσο ζα επηιέμεη λα ζπιιέμεη κφλν εθείλα ηα 

δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηα ζηάδηα ησλ νξίσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη κφλν κε απηά ζα 

αζρνιεζεί ζηε κειέηε ηνπ. 

 

Σειεπηαίν αιιά πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο απνηειεί ν νξηζκφο ηεο 

ιεηηνπξγηθήο κνλάδαο ηεο ΑΚΕ. Απνηειεί ηε βάζε ζχγθξηζεο θαη ιεηηνπξγεί σο κνλάδα 

αλαγσγήο φισλ κεηξήζεσλ θαη απνηειεζκάησλ ησλ ζηαδίσλ ηεο αλάιπζεο θαη ηεο 

εξκελείαο. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε έλλνηά ηεο θαηαλνεηή, ζην παξάδεηγκα πνπ δφζεθε 

αλσηέξσ γηα ηα φξηα ηνπ ζπζηήκαηνο κνλάδαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο σο 

ιεηηνπξγηθή κνλάδα επηιέγεηαη ζπλήζσο 1 θηινβαηψξα (kWh) ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

ζηελ νπνία αλάγνληαη φιεο νη κεηξήζεηο θαη νη εθπνκπέο, φπσο ε θαηαλάισζε 

πεηξειαίνπ ζε ηφλνπο (tn) ή Mega Joule (MJ) γηα ηελ παξαγσγή ηεο (MJ/kWh), νη 

εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζε ηφλνπο (tn) ιφγσ ηεο παξαγσγήο ηεο (tn CO2/kWh) 
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θ.ιπ. Ζ επηινγή ζε θάζε ΑΚΕ κίαο ιεηηνπξγηθήο κνλάδαο γίλεηαη γηα ηε δηεπθφιπλζε 

ησλ κειεηεηψλ λα ζπγθξίλνπλ δεδνκέλα θαη απνηειέζκαηα κε άιιεο κειέηεο πνπ έρνπλ 

εθπνλεζεί ζην ίδην εξεπλεηηθφ πεδίν.  

  

ηε θάζε ηεο αλάιπζεο ηεο Απνγξαθήο Κχθινπ Εσήο, πην απιά ηνπ απνζέκαηνο ηνπ 

ζπζηήκαηνο πνπ κειεηάηαη, ζπιιέγνληαη ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηηο εηζξνέο θαη 

εθξνέο ησλ ζηαδίσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη. πγθεθξηκέλα, νη 

εηζξνέο θαη εθξνέο απνηεινχλ πξψηεο χιεο, ελδηάκεζα πξντφληα παξαγσγήο, ελέξγεηα, 

πξντφληα, παξαπξντφληα, αέξηεο εθπνκπέο, απφβιεηα θ.ν.θ., φ,ηη απαηηείηαη ψζηε λα 

παξαρζεί ην ηειηθφ πξντφλ ή ππεξεζία θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ νκαιά νη δηεξγαζίεο ησλ 

δηαθφξσλ ζηαδίσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη φ,ηη πξνθχπηεη σο εθπνκπέο απφ ηηο δηεξγαζίεο 

απηέο. Κξίζηκν είλαη λα ηνληζηεί μαλά ην γεγνλφο φηη νη εηζξνέο θαη εθξνέο πξέπεη λα 

αλάγνληαη φιεο ζηε ιεηηνπξγηθή κνλάδα ηεο κειέηεο. Πξντφληα απηνχ ηνπ ζηαδίνπ είλαη 

έλα δηάγξακκα ξνήο ησλ ζηαδίσλ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ κειεηάηαη θαη κία ιίζηα απφ 

πφξνπο θαη εθπνκπέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη πξνθχπηνπλ αληίζηνηρα.  

 

Ζ  αμηνιφγεζε ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ, πνπ απνηειεί ην ηξίην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο 

ΑΚΕ, αθνινπζεί θάπνηα βήκαηα, ηα νπνία αθνξνχλ ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ πξνεγνχκελνπ ζηαδίνπ, ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπο θαη ηε ζηάζκηζε 

ηνπο. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε αθνξά ζηελ πξνζπάζεηα ηαμηλφκεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο ζεκάησλ πεξηβαιινληηθψλ αλεζπρηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα 

αλεζπρίεο γηα ηηο επηπηψζεηο ζηελ αλζξψπηλε πγεία, ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ηελ 

εμάληιεζε ησλ πφξσλ, θ.ιπ. ην επφκελν βήκα ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ν κειεηεηήο 

θάλνληαο ρξήζε δεηθηψλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ θαζεκία θαηεγνξία απφ ηηο αλσηέξσ 

κεηαηξέπεη ηα αλφκνηα σο πξνο ηηο κνλάδεο κέηξεζήο ηνπο απνηειέζκαηα ηεο θάζε 

θαηεγνξίαο ζε ηηκέο ελφο δείθηε κε κία κνλάδα κέηξεζεο ραξαθηεξηζηηθή γηα ηελ 

θαηεγνξία. Οινθιεξψλνληαο ηε θάζε ηεο αλάιπζεο ησλ επηπηψζεσλ, ε ζηάζκηζε 

απνηειεί κία πξναηξεηηθή επηινγή γηα ην κειεηεηή, φπνπ νη ηηκέο ησλ αλσηέξσ δεηθηψλ 

ζηαζκίδνληαη βάζεη βαξψλ κνληέισλ ζηάζκηζεο θαη κεηαηξέπνληαη ζε απνηειέζκαηα κε 

κία κνλάδα κέηξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ αλεμαξηήησο 

θαηεγνξίαο επηπηψζεσλ. Δλδεηθηηθά, κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γη απηφ ην ζθνπφ 

είλαη ην Ecoindicator’99 θαη ην CML2000. 
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Ζ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ, πνπ απαληάηαη ζην ηειεπηαίν θνκκάηη κηαο 

νινθιεξσκέλεο ΑΚΕ, δελ πθίζηαηαη ππνρξεσηηθά ζε φιεο ηηο κειέηεο. Κάπνηνη 

εξεπλεηέο θηάλνπλ σο ην θνκκάηη ηεο αλάιπζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ κε 

ηε ζηάζκηζε ησλ απνηειεζκάησλ ζην ηέινο ηεο θαη ζηακαηνχλ εθεί ρσξίο λα πξνβνχλ 

ζε νπνηαδήπνηε εξκελεία. Γηα φινπο φζνη, φκσο, ην επηιέγνπλ σο ηειηθή απνηίκεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπο, ζπλνςίδνπλ ηα επξήκαηα κε βάζεη ηε ζπκβνιή ηνπ θάζε ζηαδίνπ 

ζηηο επηπηψζεηο, αμηνινγνχλ ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ δεδνκέλσλ, φπσο 

θαη ηε ζπλέπεηά ηνπο ζε ζρέζε κε ην ζηφρν θαη ηα φξηα ηεο κειέηεο θαη πξνηείλνπλ 

πηζαλέο δξάζεηο κείσζεο ησλ επηπηψζεσλ. Αθφκε, επηζεκαίλνπλ νπνηνπζδήπνηε 

πεξηνξηζκνχο πνπ ζπλάληεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ΑΚΕ ή ηεο πηζαλήο εθαξκνγήο ησλ 

πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ θαη ελδερνκέλσο πξνβαίλνπλ ζε αλάιπζε επαηζζεζίαο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο ΑΚΕ ή ησλ πξνηάζεσλ πνπ έγηλαλ.  

 

Οη πξνηάζεηο πνπ γίλνληαη ζην πιαίζην ηεο εξκελείαο θξίλεηαη ζθφπηκν λα ζπγθξίλνληαη 

βάζεη θξηηεξίσλ πνπ εμεηάδνπλ ηελ εθηθηφηεηα θαη ην πεξηβαιινληηθφ θαη νηθνλνκηθφ 

αληίθηππν ηεο θάζε ιχζεο θαη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ππεχζπλν ιήςεο ησλ 

απνθάζεσλ λα αμηνινγήζεη πνηα πιεξνί κε ην θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηα θξηηήξηα πνπ 

αλαθέξζεθαλ.   

  

2.2.2 Δθηίκεζε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ θαη ηξαηεγηθή 

Πεξηβαιινληηθή Δθηίκεζε 

 

 

Ζ Δθηίκεζε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΔΠΔ), πνπ ρξεζηκνπνηείηαη δηεζλψο κε ηνλ 

φξν EIA – Environmental Impact Assessment, θαη ε ηξαηεγηθή Πεξηβαιινληηθή 

Δθηίκεζε (ΠΔ), κε ην δηεζλή φξν SEA – Strategic Environmental Assessment, 

απνηεινχλ δχν επηινγέο εληνπηζκνχ θαη αμηνιφγεζεο ησλ δπλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζην 

πεξηβάιινλ απφ πξνηαζείζεο δξάζεηο αλάπηπμεο θαη θπξηαξρνχλ ζηηο λνκνζεηηθέο 

δηαηάμεηο πνπ ππνρξεψλνπλ ηνπο νξγαληζκνχο λα εθπνλνχλ ηηο αληίζηνηρεο κειέηεο 

πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζνχλ νη δξάζεηο ηνπο απφ ηελ πνιηηεία (UNEP, 2004; Židonienė S. 

and Kruopienė J., 2015).  
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Οη δχν κεζνδνινγίεο εθηίκεζεο απνηεινχλ εξγαιεία ιήςεο απνθάζεσλ, θαζψο 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ην ζηάδην αλάπηπμεο ηεο εθάζηνηε δξάζεο θαη αμηνινγνχλ θαηά 

πφζν ην πεξηβάιινλ ζα αιιάμεη απφ θαζεκία ελαιιαθηηθή ιχζε εθπφλεζεο ηνπ έξγνπ 

πνπ πξνηείλεηαη θαη αθνχ επηιερζεί κία ιχζε ιεηηνπξγνχλ ζπκβνπιεπηηθά γηα ην πψο ζα 

δηαρεηξηζηεί θαιχηεξα ηηο αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ απφ ηελ επηιερζείζα ιχζε ν θνξέαο. 

Ζ ΔΠΔ επηιέγεηαη γηα πξνηεηλφκελα θπζηθά έξγα, φπσο νδηθά έξγα, ζηαζκνχο 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη γεληθψο κεγάιεο θιίκαθαο εγθαηαζηάζεηο. Ζ ΠΔ 

εζηηάδεη ζε πξνηεηλφκελα ζρέδηα πςειφηεξνπ επηπέδνπ απφ ηα πξνεγνχκελα, δειαδή ζε 

λένπο λφκνπο, πνιηηηθέο, ζρέδηα θαη πξνγξάκκαηα. Οπζηαζηηθά, ηα έξγα πνπ 

ππνρξενχληαη ζε ΔΠΔ έρνπλ πξνέιζεη απφ δξάζεηο πνπ έρνπλ ππνρξεσζεί ζε ΠΔ. 

Υξνλνινγηθά, ε ΠΔ απνηειεί λεφηεξν πιαίζην πηνζέηεζεο ζηηο ρψξεο αλά ηνλ θφζκν 

απφ ηελ ΔΠΔ (UNEP, 2004).  

 

ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ θαη κε ηε ζπλερή εθαξκνγή ηνπο, ηα δχν εξγαιεία έρνπλ 

εκπινπηηζηεί θαη κε πιεξνθνξίεο πξφβιεςεο θαη αμηνιφγεζεο αληίθηππσλ κε 

δηαζηάζεηο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πγείαο πέξαλ ησλ πεξηβαιινληηθψλ πνπ 

αμηνινγνχληαλ ζηελ αξρή. Απηφ ζπλέβε γηαηί ε θνηλσλία κπνξεί λα επεξεάδεηαη απφ 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο, νη νπνίεο ρσξίο ηελ πξνζζήθε ησλ αλσηέξσ θνηλσληθψλ 

δηαζηάζεσλ κπνξεί λα κελ είραλ κειεηεζεί. πλεπψο, δηακνξθψζεθε ζε πνιιά θξάηε 

έλα πην πιήξεο πιαίζην αμηνιφγεζεο γηα ηε δηνίθεζε ησλ έξγσλ πνπ ιεηηνπξγεί 

πξνιεπηηθά γηα ηηο επηινγέο απηψλ πνπ ιακβάλνπλ ηηο απνθάζεηο.        

 

2.2.2.1 Δκηίμηζη Περιβαλλονηικών Δπιπηώζεων 

 

 

ηηο δηαθνξεηηθέο ρψξεο φπνπ εθαξκφδνληαη λφκνη θαη δηαηάμεηο γηα ηηο κειέηεο 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ε ρξήζε ησλ αξρψλ δηαθέξνπλ. Χζηφζν, νη βαζηθέο αξρέο 

ηεο ΔΠΔ αθνξνχλ (UNEP, 2004): 

1.  ζηελ αλάπηπμε ελφο βηψζηκνπ έξγνπ,  

2. ζηε δηεπθφιπλζε εχξεζεο ηνπ θαηάιιεινπ ηφπνπ θαη ρξφλνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

ηνπ έξγνπ κε ηε ιηγφηεξε φριεζε ζην πεξηβάιινλ,  

3. ζηε ιεηηνπξγία ηεο σο ζεκείν έλαξμεο κηαο ζπλνιηθήο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, 
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4. ζηελ έληαμε ηεο εθπφλεζήο ηεο ζε θαηάιιειν ζηάδην ζηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ πηζαλέο αιιαγέο πνπ ζπληζηά ζε απηφ,  

5. ζηελ εθαξκνγή ηεο ζε φιεο ηηο πξνηεηλφκελεο δξάζεηο πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ 

ζεκαληηθφ αληίθηππν ζην πεξηβάιινλ θαη ζηελ αλζξψπηλε πγεία,  

6. ζηελ αλάιπζε φισλ ησλ εθηθηψλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ γηα ην πξνηεηλφκελν έξγν,  

7. ζηελ χπαξμε ζηηγκψλ ζπκκεηνρήο ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ, ηα νπνία κπνξεί λα 

ελδηαθέξεη ην έξγν, 

8. ζηε ρξήζε φζν είλαη δπλαηφλ ησλ θαιχηεξσλ πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο 

κειέηεο θαη ηέινο,  

9. ζηε ρξήζε πιεξνθνξηψλ γηα ηηο ζπλνιηθέο επηπηψζεηο ηνπ έξγνπ ζε επίπεδν 

θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ, αλζξψπηλεο πγείαο θαη πεξηβάιινληνο.  

 

Ζ δηαδηθαζία ηεο ΔΠΔ έρεη ηελ αθφινπζε βαζηθή δνκή ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ρψξεο 

πνπ εθαξκφδεηαη, έρνληαο ζπλππνινγίζεη φηη ην έξγν, αιιά θαη νη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο 

πνπ πξνηείλνληαη αθνξνχλ πεξηπηψζεηο εγθαηάζηαζεο πνπ αλήθεη ζηηο θαηεγνξίεο 

αλάγθεο εθπφλεζεο ΔΠΔ είηε ππνρξενχηαη απφ ηε ρψξα εγθαηάζηαζεο είηε γίλεηαη απφ 

επηινγή ηνπ ππεπζχλνπ ηεο απφθαζεο.  

 

Σν πξψην ζηάδην αθνξά ην πεδίν νξηζκνχ ηεο ΔΠΔ, φπνπ θαζνξίδνληαη πνηεο 

πιεξνθνξίεο είλαη απαξαίηεηεο πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ε ζσζηή απφθαζε, πνηα είλαη ηα 

ζεκαληηθά δεηήκαηα θαη ηα ζεκεία αλεζπρίαο ζηα νπνία πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζην 

έξγν, πνηνη νη ζεκαληηθνί παξάγνληεο, νη ελαιιαθηηθέο δξάζεηο θαη νη επηδξάζεηο πνπ ζα 

πξέπεη λα εμεηαζηνχλ θαη πνην ζα είλαη ην πεξηερφκελν θαη ηα φξηα ηεο κειέηεο. Σα 

αλσηέξσ εηζάγνληαη ζηνπο φξνπο δηελέξγεηαο ηεο κειέηεο, φπνπ απνηεινχλ έλα θείκελν 

νδεγφ, πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηηο απαηηήζεηο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο κειέηεο. ε απηφ ην ζηάδην κπνξεί ν κειεηεηήο λα εηζάγεη θαη ηα 

εκπιεθφκελα κέξε πνπ ελδηαθέξνληαη ή/θαη επεξεάδνληαη απφ ην έξγν, κε ζηφρν ηε 

δηαηχπσζε δεηεκάησλ πνπ θξίλνπλ φηη είλαη ζθφπηκν λα εμεηαζηνχλ.  

 

Σν δεχηεξν ζηάδην ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζεκαληηθφηεηαο αθνξά ζηελ πξφβιεςε ησλ 

πηζαλψλ επηδξάζεσλ απφ ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ζην πεξηβάιινλ ππνδνρήο θαη ηελ 

αμηνιφγεζή ηνπο θαη απνηειεί ηνλ θχξην θνξκφ ηεο ΔΠΔ, φπνπ πξνζδηνξίδνληαη ε θχζε, 

ην κέγεζνο θαη ην πεξηερφκελν ηνπο, φπσο θαη νη επηινγέο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπο. ε 

απηφ ην ζεκείν πξνζδηνξίδνληαη θαη νη ππνιεηκκαηηθέο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη 
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κία ιχζε κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο θαη αλ απηέο είλαη ζεκαληηθέο θαη πνηα πηζαλφηεηα 

έρνπλ λα ζπκβνχλ.  

 

Οπζηαζηηθά, απνηειεί ην θχξην ζηάδην ηεο κειέηεο ΔΠΔ, φπνπ πξνζδηνξίδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα πνπ ζα έρεη ε επηινγή ελφο απφ ηα πξνηεηλφκελα ζρέδηα γηα ην έξγν. Ο 

πξνζδηνξηζκφο θαη ε αμηνιφγεζε γίλνληαη βάζεη δεηθηψλ γηα ην πεξηβαιινληηθφ δήηεκα 

πνπ εγείξεη κία ιχζε π.ρ. πνηφηεηα λεξνχ ή αέξα θαη νη νπνίνη νδεγνχλ ζε πιεξνθνξίεο 

γηα κέηξα πεξηνξηζκνχ ηνπ δεηήκαηνο, αιιά θαη γηα απνθάζεηο γηα επηινγή ή κε κηαο  

ελαιιαθηηθήο ιχζεο απφ ηνπο ηζχλνληεο. Να ηνληζηεί, εδψ, φηη είλαη ππνρξεσηηθφ λα 

ππάξρνπλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, θαζψο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο ηνπο, αιιά θαη 

εχξεζεο εθηθηήο ιχζεο γηα ην έξγν κε ηηο θαιχηεξεο πεξηβαιινληηθέο επηδφζεηο.  

 

Ζ επαλεμέηαζε ηεο ΔΠΔ απνηειεί ην ηξίην βήκα θαη πεξηθιείεη ηνλ έιεγρν ηεο 

επάξθεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζηε κειέηε, ηελ αλάιπζε αμηνπηζηίαο θαη 

ηελ εξκελεία θαη ρξεζηκφηεηα ηνπο βάζεη ησλ ζηφρσλ θαη ησλ απνθάζεσλ πνπ 

πξφθεηηαη λα ιεθζνχλ.  

 

Μηα δηαδηθαζία ΔΠΔ ζπλνςίδεηαη ζηελ Αλαθνξά ΔΠΔ, φπνπ απνηειεί δεκφζην έγγξαθν 

θαη πεξηγξάθεη ηελ πξφηαζε θαη ην πιαίζην ηνπ έξγνπ καδί κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, ην πεξηβάιινλ θαη ηνπο αλζξψπνπο πνπ πηζαλψο πιήηηνληαη, ηηο 

πηζαλέο επηπηψζεηο θαη ηε ζεκαζία ηνπο γηα θάζε ελαιιαθηηθή ιχζε, ηηο απφςεηο 

εθείλσλ πνπ έρνπλ θιεζεί λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο γηα ην έξγν θαη ηηο επηπηψζεηο 

ηνπ θαη ηηο πξνηάζεηο κεηξηαζκνχ ησλ επηπηψζεσλ θαη ηα κέηξα παξαθνινχζεζεο κε 

πξνηεηλφκελν ζρέδην πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο.  

 

Σέινο, χζηεξα απφ ηελ έγθξηζε ηεο ΔΠΔ, αθνινπζεί ε εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ, ε 

πξφιεςε, δειαδή, θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ, φπσο θαη ν έιεγρνο 

ηεο εθαξκνγήο, ψζηε λα δηαζθαιηζηνχλ νη φξνη ηεο ΔΠΔ θαη ηα πξφηππα πνπ ππάξρνπλ. 

Δπίζεο, επηπιένλ ζηφρνη ηεο θάζεο απηήο είλαη λα αμηνινγεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη λα εληνπηζηνχλ αιιαγέο πξνο ην 

πεξηβάιινλ πνπ κπνξεί λα είλαη επηβιαβείο, ψζηε λα αληηκεησπηζηεί έγθαηξα κία 

απξφβιεπηε ζπλζήθε έθζεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ζε ζηξεζζνγφλνπο παξάγνληεο, ή 

σθέιηκεο, ψζηε λα πηνζεηεζνχλ, θαη λα επαλεμεηαζηεί ε δηαδηθαζία κε ζηφρν ηε 

βειηίσζή ηεο.  
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Οινθιεξψλνληαο ην ζηάδην απηφ, ζα πξέπεη λα έρεη δεκηνπξγεζεί ε βάζε γηα ηελ 

πηνζέηεζε ελφο ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, 

κέηξα θαη αλακελφκελα απνηειέζκαηα, ελψ ζα πξέπεη λα έρεη εγθαηαζηαζεί ζχζηεκα 

ειέγρνπ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη αλαθνξάο ησλ απνηειεζκάησλ.  

 

2.2.2.2 ηραηηγική Περιβαλλονηική Δκηίμηζη  

 

 

Ζ ΠΔ, απ’ ηελ άιιε πιεπξά, έρεη πηνζεηεζεί δηεζλψο σο κία πξνζέγγηζε ζπζηεκαηηθήο 

αλάιπζεο ησλ δπλεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ ελέρεη ε αλάπηπμε κηαο 

πνιηηηθήο, ελφο ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ ή πξνγξάκκαηνο θαη ιεηηνπξγεί σο εξγαιείν γηα 

ιήςε απνθάζεσλ γηα πνιηηηθέο θαη γηα ζρεδηαζκνχο βηψζηκσλ πξνγξακκάησλ. Φπζηθά, 

φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ΔΠΔ ζθφπηκν είλαη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη 

θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη ζηελ αλζξψπηλε πγεία επηπηψζεηο (Lee N. and Walsh F., 

1992; UNEP, 2004; White L. and Noble B.F., 2013).   

 

Ζ εθαξκνγή ηεο ΠΔ δελ κπνξεί λα βαζηζηεί ζηηο αξρέο ηεο ΔΠΔ, θαζψο ε ηειεπηαία 

είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηε ρξήζε πιεξνθνξηψλ ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ηνπηθψλ 

επηπηψζεσλ ζηελ πεξηνρή απφ ην έξγν πνπ εμεηάδεηαη, ζε αληίζεζε κε ηε ΠΔ πνπ ε 

νινθιήξσζή ηεο νδεγεί ζε ζσξεπηηθέο θαη έκκεζεο επηπηψζεηο ζε επίπεδν κεγαιχηεξεο 

γεσγξαθηθήο έθηαζεο απφ απηφ ελφο κεκνλσκέλνπ έξγνπ. Δπηπιένλ, ν ζθνπφο ηνπο 

είλαη δηαθνξεηηθφο, θαζψο ε ΠΔ πξνζπαζεί λα αληηκεησπίζεη πεγέο – αηηίεο 

επηπηψζεσλ, ελψ ε ΔΠΔ πξνζπαζεί λα κεηξηάζεη ζπκπηψκαηα επηπηψζεσλ.  

 

Σα βήκαηα πνπ αθνινπζεί κία ΠΔ ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο πνπ εθαξκφδεηαη είλαη ηα 

αθφινπζα: 

1. Οξηζκφο ησλ ζηφρσλ θαη πιαηζίνπ κειέηεο.  

Οη ζηφρνη ρσξίδνληαη: 

 ζηελ πξνψζεζε κηαο πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά βηψζηκεο αλάπηπμεο κε 

πεξηνξηζκφ ησλ δπλεηηθψλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηελ πεγή ηνπο, 

 ζηελ εθαξκνγή θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ πξαθηηθψλ θαη  

 ζηελ ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο έξγσλ πξνζρεδηαζκέλα κε ΔΠΔ.  
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Θα πξέπεη λα νξίδνληαη κε ην ζθεπηηθφ ηεο πινπνίεζεο κηαο καθξνπξφζεζκεο 

βηψζηκεο ζηξαηεγηθήο. 

Δπίζεο, ζηε θάζε απηή πξνδηαγξάθεηαη ην πιαίζην πξαγκαηνπνίεζεο ηεο κειέηεο 

θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα πξέπεη λα ζπιιερζνχλ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε αμηνιφγεζε 

ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην επφκελν ζηάδην.   

2. Γηαηχπσζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, νη νπνίεο ζα αμηνινγεζνχλ σο πξνο ηηο 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα παξνπζηάζεη ε πηνζέηεζε ηνπο. 

ε απηή ηε θάζε, πξνζδηνξίδεηαη ην πιήζνο ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, νη νπνίεο 

αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ζηφρνπο ηεο κειέηεο θαη ζπλνςίδνληαη νη νηθνλνκηθέο, 

θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο ηνπο πιεπξέο. Αλάκεζα ζηηο ιχζεηο ζα πξέπεη λα 

δηαηππψλεηαη θαη ε ιχζε ηεο κε εθαξκνγήο νπνηνπδήπνηε ζρεδίνπ, φπσο επίζεο θαη 

ε θαιχηεξε δπλαηή πεξηβαιινληηθά θηιηθή ιχζε.  

3. Πεξηβαιινληηθή αλάιπζε.  

ηελ πεξίπησζε ηεο ΠΔ, ε πεξηβαιινληηθή αλάιπζε έρεη κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο 

εθπφλεζεο απφ ηελ ΔΠΔ, θαζψο ε θχξηα αλάιπζε γίλεηαη βάζεη δεηθηψλ πνπ 

απνηηκνχλ ηάζεηο θαη εξκελεχνληαη σο πξνο ηηο έκκεζεο επηπηψζεηο πνπ κία ιχζε 

κπνξεί λα θέξεη κε πςειφ βαζκφ αβεβαηφηεηαο. Σν παξαπάλσ κεηξηάδεηαη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο χπαξμεο πξνηεηλφκελσλ έξγσλ πνπ πεγάδνπλ απφ ζρέδηα θαη 

πξνγξάκκαηα, θαζψο νη επηπηψζεηο παξνπζηάδνπλ κία πην ζπγθεθξηκέλε θαη 

πξνδηαγεγξακκέλε κνξθή.  

4. Απνηίκεζε.  

ην ζηάδην απηφ ρξεζηκνπνηνχληαη σο είζνδνη ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνεγνχκελεο 

θάζεο πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξηζνχλ νη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο βάζεη θξηηεξίσλ 

ζεκαληηθφηεηαο σο πξνο ην νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πεξηβαιινληηθφ αληίθηππν 

πνπ εκπεξηέρνπλ.   

5. πκπεξάζκαηα θαη Αλαθνξά ΠΔ.  

Σν ηειεπηαίν ζηάδην πξηλ ηελ απφθαζε γηα πξαγκαηνπνίεζε ηεο πνιηηηθήο, ηνπ 

ζρεδίνπ ή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ην ζεκαληηθφηεξν γη απηνχο πνπ ιακβάλνπλ ηηο 

απνθάζεηο είλαη ε εθπφλεζε ηεο αλαθνξάο ΠΔ θαη ε εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ 

πνπ απηή εκπεξηέρεη. Οπζηαζηηθά, απνηειεί κία γξήγνξε πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 

δηελέξγεηαο ηεο ΠΔ θαη κία πεξίιεςε ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, ησλ επηπηψζεσλ 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαζεκία, ηεο πξνηηκεηέαο ιχζεο θαη ησλ κέηξσλ πνπ ζα 

πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο.  
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Οινθιεξψλνληαο ηε ΠΔ, ν θνξέαο ηεο πνιηηηθήο, ηνπ ζρεδίνπ ή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πνπ έρεη κειεηεζεί απνθαζίδεη ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπ κε αιιαγέο ή φρη. Αλ ν θνξέαο 

πξνβεί ζηελ εθαξκνγή ηεο ιχζεο πνπ πξνηείλεηαη, ζα πξέπεη λα δηακνξθσζεί έλα ζρέδην 

παξαθνινχζεζεο ηεο εθπφλεζεο ηεο θαη θαηαγξαθήο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, νη 

νπνίνη ζα πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε ηνπο φξνπο ηεο κειέηεο θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ 

ηεζεί.  

 

2.3 πλδπαζκόο κεζνδνινγηώλ εθηίκεζεο θαη αμηνιόγεζεο θηλδύλνπ θαη 

πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ  

 

 

Πξνζπάζεηα ζπλδπαζκνχ ησλ δηαθνξεηηθψλ κεζνδνινγηψλ αμηνιφγεζεο ησλ θηλδχλσλ 

θαη ησλ επηδξάζεσλ κηαο δξαζηεξηφηεηαο ή ελφο πξντφληνο ζηνλ άλζξσπν θαη ην 

πεξηβάιινλ έρνπλ αλαιάβεη θαηά ην παξειζφλ αξθεηνί κειεηεηέο θαη ηλζηηηνχηα. Ο 

Sonnemann ζην βηβιίν ηνπ “Integrated Life-Cycle and Risk Assessment for Industrial 

Processes” επηρεηξεί λα δηακνξθψζεη κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε εθηίκεζεο ηεο 

πεξηβαιινληηθήο επίπησζεο απφ ην ζπλδπαζκφ ηεο κεζνδνινγίαο Αλάιπζεο Κχθινπ 

Εσήο κε ηε κεζνδνινγία ηεο (Πεξηβαιινληηθήο / Οηθνινγηθήο) Αμηνιφγεζεο Κηλδχλνπ 

ζε βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο (Sonnemann G. et. al., 2003). ην ίδην πιαίζην 

θηλήζεθε θαη ε νκάδα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Βηνκεραληθήο Πεξηβαιινληηθήο Πιεξνθνξηθήο 

ηνπ νπεδηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Σερλνινγίαο Chalmers (Flemström K. et al., 2004) πνπ 

εμέηαζε πνηα είλαη ε ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν κεζνδνινγηψλ: ζπκπιεξσκαηηθή, 

επηθάιπςεο, ζπγθξνπζηαθή ή παξάιιειε. Πεξηγξάθνληαο ηηο ρξήζεηο θαη ηα κνληέια 

ηνπο παξαηεξείηαη φηη νη δχν κεζνδνινγίεο ζα κπνξνχζαλ λα ζπλδπαζηνχλ κε ηελ πην 

θνηλή επηινγή ζπλδπαζκνχ, απηή ηεο εηζαγσγήο ηεο αμηνιφγεζεο θηλδχλνπ ζην θνκκάηη 

ηεο Αμηνιφγεζεο ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ ηεο ΑΚΕ είηε σο ζπκκεηνρή ηνμηθνινγηθψλ 

παξακέηξσλ ζηε δηακφξθσζε ησλ παξαγφλησλ ραξαθηεξηζκνχ ησλ εθπνκπψλ είηε σο 

νινθιεξσκέλε αλάιπζε θηλδχλνπ γηα θάζε εθπεκπφκελε νπζία.  

 

Δδψ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί γηα ηνλ θάζε κειεηεηή πνπ πξνζπαζεί λα αλαδείμεη 

απνηειέζκαηα απφ ηηο δχν κεζφδνπο φηη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο πνπ ε ΑΚΕ θαη ε 

αμηνιφγεζε θηλδχλνπ επηρεηξνχληαη ηαπηφρξνλα θαη μερσξηζηά δελ θαηαιήγνπλ ζηα ίδηα 

απνηειέζκαηα, θαζψο αληηκεησπίδνπλ ην ζέκα ηεο πεξηβαιινληηθήο επηβάξπλζεο απφ 
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δηαθνξεηηθή ζθνπηά. Ζ αμηνιφγεζε θηλδχλνπ αζρνιείηαη κε θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ παξαγσγή, ηε ρξήζε θαη ηε δηάζεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ρεκηθήο νπζίαο ή/θαη κε 

ηηο αλζξψπηλεο ή πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο απφ κία ζπγθεθξηκέλε βηνκεραλία ή έλα 

αηχρεκα ζηε βηνκεραλία θαη ηηο εθπνκπέο πνπ πξνθχπηνπλ. Ζ ΑΚΕ αζρνιείηαη κε ηελ 

αζξνηζηηθή πεξηβαιινληηθή επίπησζε ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο. Σέινο, κηα, 

επίζεο, πξνθαλήο δηαθνξά είλαη ε εμάξηεζε ηεο Αμηνιφγεζεο θηλδχλνπ απφ ηελ ρσξηθή 

θαηαλνκή ηνπ πξνβιήκαηνο, ελψ αληίζεηα ε ΑΚΕ απνηειεί ιηγφηεξν εμαξηεκέλε 

κέζνδν απφ ηελ ηνπνζεζία ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ κειεηάηαη.  

 

Μία αθφκε κειέηε πνπ αζρνιείηαη κε ηηο δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο είλαη ε κειέηε 

“Strategic environmental assessment methodologies – applications within the energy 

sector” (Finnveden G. et. al., 2003), ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη πάιη κηα πξνζπάζεηα 

επηζθφπεζεο ησλ κεζνδνινγηψλ ΠΔ, ΑΚΕ θαη Αμηνιφγεζεο Κηλδχλνπ θαη 

ζπλδπαζκνχ ηνπο. Δδψ αλαδεηθλχεηαη ιίγν πεξηζζφηεξν ε ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηεο 

εθπφλεζεο ΠΔ γηα ζρέδηα, πνιηηηθέο θαη δξάζεηο πςειφηεξνπ επηπέδνπ ζε ζρέζε κε 

έλα έξγν ή δξαζηεξηφηεηα, ελψ ε εηζαγσγή ηεο αμηνιφγεζεο θηλδχλνπ ζηε ΠΔ 

πξνηείλεηαη ζην ζηάδην ηεο αλάιπζεο ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, ψζηε λα εθηηκεζεί 

πνηα απφ ηηο ιχζεηο ζέηεη ην ιηγφηεξν δπλαηφ θίλδπλν ή αλ απηφο ν θίλδπλνο πνπ κπνξεί 

λα ειινρεχεη είλαη απνδεθηφο ή φρη. Οινθιεξψλνληαο, ε κειέηε πξνηείλεη ηελ εηζαγσγή 

ηεο ΑΚΕ θαη ηεο αμηνιφγεζεο θηλδχλνπ ζηε θάζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Αλάιπζεο ησλ 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, ψζηε νη δχν κεζνδνινγίεο λα πξνζθέξνπλ ηα εξγαιεία γηα κηα 

πην αθξηβή θαη ηεθκεξησκέλε αλάιπζε θαη θαηάιεμε ζπκπεξαζκάησλ θαη επνκέλσο, 

πην ζσζηή ιήςε απφθαζεο.  

 

Δπηπξφζζεηα θαη πξνθεηκέλνπ λα απνηππσζεί θη ν ζπλδπαζκφο ηεο ΔΠΔ κε ηελ ΑΚΕ, 

ζα παξνπζηαζηεί θαη κία κειέηε πνπ αθνξά ζε βηνκεραληθφ πεξηβάιινλ θαη 

θαηαδεηθλχεη πσο ε Αλάιπζε Κχθινπ Εσήο κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ηε κεζνδνινγία 

εθηίκεζεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. Σν άξζξν παξνπζηάδεη κηα νινθιεξσκέλε 

κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ζπλδπαζκνχ ηεο Αλάιπζεο Κχθινπ Εσήο θαη ηεο εθηίκεζεο 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε κηαο 

εγθαηάζηαζεο παξαγσγήο κνλσηηθψλ πιηθψλ (Židonienė S. and Kruopienė J., 2015). 

 

 Ζ κειέηε πεξίπησζεο θη ε εθαξκνγή ηνπ πιαηζίνπ νπζηαζηηθά απνδεηθλχεη ην επξχ 

πεδίν πνπ αλνίγεηαη γηα κηα ζπλνιηθή πεξηβαιινληηθή εθηίκεζε ελφο ζρεδηαδφκελνπ 
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έξγνπ ιφγσ ηεο πξνζζήθεο ζηνηρείσλ ηεο ΑΚΕ ζηε ζπλήζε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. Ζ κεζνδνινγία πνπ πξνηείλεηαη απαξηίδεηαη απφ 4 

βήκαηα, φπνπ ζηα ηξία πξψηα αμηνινγνχληαη νη παγθφζκηεο ή γεληθέο επηπηψζεηο, ελψ 

ζην 4
ν
 βήκα αμηνινγνχληαη νη πηζαλέο ηνπηθέο ή εηδηθέο επηπηψζεηο ηνπ έξγνπ.  

 

Πξηλ ηελ απνηχπσζε ησλ βεκάησλ νξίδεηαη έλα ζηάδην σο κεδεληθφ ή αιιηψο έλα 

ζηάδην πξνεηνηκαζίαο γηα ηα επφκελα, θαζψο εδψ θαζνξίδεηαη ν ζθνπφο, ην πεδίν 

εθαξκνγήο, νη δηαδηθαζίεο θαη ηα απαξαίηεηα εθφδηα - πιηθά ηνπ έξγνπ. ηε ζπλέρεηα 

πεξηγξάθνληαη νη ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα ππφινηπα βήκαηα: 

 Βήκα 1
ν
: ε απηφ ην βήκα αλαιχνληαη ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζπιιερζεί ζην ζηάδην 

ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη πξαγκαηνπνηείηαη ε Αλάιπζε Ρνψλ Τιηθψλ, φπνπ 

παξνπζηάδνληαη ηα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ έξγνπ σο ξνέο πιηθψλ κε έκθαζε 

ζηηο εηζφδνπο ησλ πιηθψλ. Δπηβάιιεηαη πξηλ ηελ Αλάιπζε Ρνψλ Τιηθψλ λα έρνπλ 

ηεζεί ηα φξηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε ιεηηνπξγηθή κνλάδα γηα ηελ ΑΚΕ. Μεηά ηελ 

απνγξαθή ησλ δεδνκέλσλ αθνινπζεί ε Αλάιπζε Κχθινπ Εσήο Δπηπηψζεσλ βάζεη 

ηεο κεζνδνινγίαο ΑΚΕ θαη ηνπ κνληέινπ θαηεγνξηνπνίεζεο θαη ζηάζκηζεο, 

πξνζδηνξίδνληαη ηα «θαπηά ζεκεία» ηεο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο νξίδνληαη ζηε κειέηε, 

φπνπ απνηεινχλ ηνπο ηνκείο πνπ ρξεηάδνληαη παξέκβαζε γηα βειηίσζε.  

 Βήκα 2
ν
: ην ζηάδην απηφ αλαιχνληαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο αληρλεχνληαη ηα 

ζπγθεθξηκέλα «θαπηά ζεκεία» θαη απνθαζίδνληαη νη ελαιιαθηηθνί ηξφπνη γηα ηε 

ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο.  

 Βήκα 3
ν
:  Ζ θάζε απηή είλαη αθηεξσκέλε ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εμέηαζε ησλ 

ζελαξίσλ πνπ απνθαζίζηεθαλ ζην πξνεγνχκελν βήκα θαη ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο 

πνπ έρεη αληρλεπηεί. Γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ ζελαξίσλ ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξεο 

ηερληθέο, φπσο αλάιπζε βέιηηζησλ ηερληθψλ, δηεμαγσγή έξεπλαο, ρξήζε 

θαηλνηνκηθψλ εξγαιείσλ θ.ιπ. Χζηφζν, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα ζελάξηα 

εμεηάδνληαη θαη σο πξνο ηελ νηθνλνκηθή θαη ηερληθή εθηθηφηεηά ηνπο, φξνη πνπ 

αμηνινγνχληαη βάζεη ηνπ άκεζνπ θαη έκκεζνπ θφζηνπο ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ 

ζελαξίνπ, ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ ηερλνινγηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηφ θαη ηε 

ζπκβαηφηεηά ηνπ κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ έξγνπ θαη βέβαηα κε εξγαιεία νηθνλνκηθήο 

αμηνιφγεζεο, φπσο ε θαζαξή παξνχζα αμία, ε πεξίνδνο απνπιεξσκήο, θ.ά. Σα 

εξγαιεία απηά απνηεινχλ θαη εξγαιεία ζχγθξηζεο ησλ δηαθφξσλ ζελαξίσλ. 

Οινθιεξψλνληαο απηφ ην ζηάδην ζα πξέπεη λα έρεη δηακνξθσζεί ε ζεηξά θαηάηαμεο 
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ησλ ζελαξίσλ βάζεη ησλ νηθνλνκηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ απνηειεζκάησλ. Σα 

πεξηβαιινληηθά απνηειέζκαηα εμεηάδνληαη ζηε κειέηε κε βάζε πάιη ηελ ΑΚΕ θαη ην 

κνληέιν θαηεγνξηνπνίεζεο θαη ζηάζκηζεο ησλ επηπηψζεσλ πνπ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ην θαζέλα απφ απηά αλ εθαξκνζηεί.  

 Βήκα 4
ν
: Έρνληαο σο είζνδν γηα ην ζηάδην απηφ ην θαηαιιειφηεξν ζελάξην πνπ 

επηιέρζεθε ζην πξνεγνχκελν βήκα, ειέγρεηαη ε ζπκβαηφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ κε 

ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ ην ζελάξην απηφ κπνξεί ζην 

ζπγθεθξηκέλν ρψξν λα εθαξκνζηεί θαη ηη ηνπηθέο επηπηψζεηο κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη. ε απηφ ην ζηάδην, ζπλεπψο, αμηνινγνχληαη νη εθπνκπέο ζηνλ αέξα, ε 

κφιπλζε ηνπ λεξνχ θαη ηνπ εδάθνπο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ θαη ζχκθσλα 

πάληα κε ηνπο λνκηθνχο θαη άιινπο θαλφλεο πνπ έρεη ζεζπίζεη ε πνιηηεία γηα ηελ 

πεξηνρή, αιιά θαη ηηο ηνπηθέο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζηηθέο πηπρέο ηεο 

πεξηνρήο. Αλ ην ζελάξην δελ γίλεη ιφγσ ησλ αλσηέξσ απνδεθηφ, εμεηάδνληαη ηα 

ππφινηπα ζελάξηα βάζεη θαη ηεο ζεηξάο θαηάηαμεο πνπ έρεη πξνθχςεη, ελψ αλ δελ 

βξεζεί θαηάιιειν ζελάξην, ηφηε ε δηαδηθαζία επηζηξέθεη ζηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ. 

 

Σειηθά, αλ έλα ζελάξην εθαξκνζηεί, ηφηε ε δηαδηθαζία ζπλερίδεη κε ηα ππφινηπα ζηάδηα 

κηαο κεζνδνινγίαο εθηίκεζεο πεξηβαιινληηθψλ πεξηπηψζεσλ, δειαδή ηελ αλαθνξά ζε 

κέηξα κεηξηαζκνχ ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ θαη ζε ζρέδηα γηα έιεγρν ησλ εθπνκπψλ 

ηνπ. 

 

πλεπψο, απφ ηελ αλσηέξσ κειέηε αλαδεηθλχεηαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ 

κεζφδσλ αμηνιφγεζεο ησλ επηπηψζεσλ ελφο έξγνπ ή δξαζηεξηφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα 

εληζρπζνχλ ακθφηεξεο νη δχν κεζνδνινγίεο θαη λα πξνθχςνπλ νη θίλδπλνη ζε γεληθφ θαη 

εηδηθφ επίπεδν πνπ ειινρεχεη ε δεκηνπξγία ηνπ.  

 

πλνςίδνληαο, εθφζνλ έρνπλ αλαιπζεί αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ζπλδπαζκνχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ κεζνδνινγηψλ, θξίλεηαη ζθφπηκν λα ππάξμεη έλα ζρεδηάγξακκα 

νινθιεξψλνληαο απηή ηελ ελφηεηα γηα ην πνηεο ελαιιαθηηθέο κεζνδνινγίεο 

ζπλδπαζκνχ ππάξρνπλ.  

 

Αλ μεθηλήζεη θαλείο ζρεδηάδνληαο ηνλ θνξκφ ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ κε βάζε ηε κέζνδν  

ηεο εθηίκεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ θηλδχλσλ, ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηα ηέζζαξα 

βαζηθά βήκαηα, πνπ είλαη: 
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1. Δληνπηζκφο ησλ ζπλζεθψλ, ησλ ελεξγεηψλ ή/θαη ησλ παξαγφλησλ εθείλσλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ εγγελή ραξαθηεξηζηηθά επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ ζε ελδερφκελε 

έθζεζε ηνπ κε απηά,  

2. Δθηίκεζε, ζηε ζπλέρεηα, ηεο πηζαλφηεηαο δεκηνπξγίαο επίπησζεο, βιάβεο, δεκίαο ή 

απψιεηαο θαη ηε ζνβαξφηεηα απηψλ, 

3. Καηάηαμε ησλ αλσηέξσλ θηλδχλσλ ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ 2
νπ

 βήκαηνο 

θαη  

4. Πξνζδηνξηζκφο ησλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ, ησλ κέηξσλ θαη ησλ ελεξγεηψλ πνπ 

επηηξέπνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ πξνζδηνξηζκέλσλ θηλδχλσλ είηε επηδηψθεηαη ε 

εμάιεηςε ηνπο είηε ε κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο ηνπο είηε ε 

αλαζηξεςηκφηεηα ησλ επηπηψζεσλ, πνπ έρνπλ πξνθιεζεί (UNEP, 2004),  

θαη ελδηακέζσο λα πξνζζέζεη θαλείο απφ ηε κεζνδνινγία ΑΚΕ ζην βήκα 2 ηα θνκκάηηα 

ηεο αλάιπζεο, ηεο πνζνηηθνπνίεζεο θαη ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ζηνηρείσλ ηεο 

εγθαηάζηαζεο πνπ νδεγνχλ ζε νκάδεο επηπηψζεσλ. Δπίζεο, ζην ίδην βήκα κπνξνχλ λα 

θαλνχλ ρξήζηκεο θαη νη κεζνδνινγίεο ΔΠΔ θαη ΠΔ, αιιά θπξίσο ζην βήκα 4 γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ, ησλ κέηξσλ θαη ησλ ελεξγεηψλ γηα ηε 

δηαρείξηζε, ηελ απνθπγή εκθάληζεο ή κείσζεο ησλ επηπηψζεσλ.   

 

Αλ ηψξα θάπνηνο μεθηλήζεη κε ηε ΠΔ ή ηελ ΔΠΔ σο βαζηθή κεζνδνινγία κπνξεί λα 

αθνινπζήζεη ηελ πξφηαζε πνπ εηπψζεθε λσξίηεξα εηζάγνληαο ηελ Αμηνιφγεζε 

θηλδχλνπ θαη ηελ ΑΚΕ ζηελ πεξηβαιινληηθή αλάιπζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ.  

 

Δλψ, ηέινο, αλ βαζηζηεί ζηελ ΑΚΕ ηφηε ε αμηνιφγεζε θηλδχλσλ πξνζηίζεηαη ζην 

δήηεκα ηεο αλαγλψξηζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ «θαπηψλ ζεκείσλ» ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Απηφ ζα ζπλεηζθέξεη ζηε ζπλνιηθή πξνζέγγηζε κε ηελ ηεθκεξησκέλε αλάδεημε ζεηξάο 

πξνηεξαηφηεηαο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ θηλδχλσλ θαη κε ηε ζπζηεκαηηθφηεηα ζηνλ 

εληνπηζκφ ηνπο. Δλψ ζην ηέινο ηεο ΑΚΕ κε ηελ πξνζζήθε ησλ κεξψλ ηεο ΠΔ ή ΔΠΔ 

ζηα ελαιιαθηηθά ζελάξηα δηαρείξηζεο ησλ επηπηψζεσλ θαη ησλ αξρψλ ελφο ζπζηήκαηνο 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο κπνξεί ην νινθιεξσκέλν πιαίζην λα ζπκπιεξσζεί κε 

κέηξα δηαρείξηζεο θαη πεξηνξηζκνχ επηπηψζεσλ, δηαξθή κέηξεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηδφζεσλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη έγθαηξε αλαγλψξηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ κπνξνχλ λα 

εμειηρζνχλ ζε επηπηψζεηο. 
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2.4 Ννκνζεζία επξσπατθνύ θαη ειιεληθνύ δηθαίνπ 

 

 

Ζ πνιηηεία θαιείηαη κε ηα λνκνζεηηθά θείκελα πνπ ζεζπίδεη, αιιά θαη κε θαιέο 

πξαθηηθέο πνπ ππνδεηθλχεη λα ζέηεη ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε βηψζηκε 

αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ. ηφρνο ηεο, πάληα, 

νθείιεη λα απνηειεί ε αξκνληθή ζπκβίσζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ην 

πεξηβάιινλ θαη ηελ θνηλσλία, γη’ απηφ θαη γηα πξνιεπηηθά κέηξα εθδίδεη λφκνπο γηα 

πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο δξαζηεξηφηεηαο, 

αιιά θαη θείκελα κε βέιηηζηεο δηαζέζηκεο ηερληθέο δεκηνπξγίαο, ιεηηνπξγίαο θαη 

δηαρείξηζεο ηεο δηαθνπήο κηαο δξαζηεξηφηεηαο.  

 

Δθαιηήξην ζηελ νινθιεξσκέλε πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηεο ξχπαλζεο απφ 

βηνκεραληθέο θη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ζε επίπεδν επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεηηθήο 

πξσηνβνπιίαο ππήξμε ε έθδνζε ηεο νδεγίαο 96/61/ΔΚ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (αξηζκφο L 257/10-10-96) ζρεηηθά κε ηελ νινθιεξσκέλε 

πξφιεςε θαη έιεγρν ηεο ξχπαλζεο. Ζ νδεγία απηή, γλσζηή θη σο νδεγία IPPC 

(Integrated Pollution Prevention and Control) εηζήγαγε ηελ έλλνηα ηνπ ζπλδπαζκνχ ηεο 

βησζηκφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηνλ έιεγρν ηεο ρξήζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηεο 

ελέξγεηαο, ηε κείσζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο, θαζψο θαη ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ζηελ 

αηκφζθαηξα, ην λεξφ θαη ην έδαθνο. Οη θαηλνηνκίεο ηεο αθνξνχζαλ ζηε δεκηνπξγία 

νινθιεξσκέλεο δηαδηθαζίαο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο, ηελ εηήζηα 

παξαθνινχζεζε ησλ εθπεκπφκελσλ ξχπσλ, ηελ απνγξαθή θαη ζπγθέληξσζή ηνπο ζην 

Δπξσπατθφ Μεηξψν Δθπνκπψλ (European Pollutant Register – EPER) θαη ηελ έθδνζε 

θαη ρξήζε Βέιηηζησλ Γηαζέζηκσλ Σερληθψλ (ΒΓΣ) αλά θαηεγνξία δξαζηεξηφηεηαο ζηε 

δηαδηθαζία ηεο αδεηνδφηεζεο, ηεο δεκηνπξγίαο, ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο απνζχλζεζεο 

ελφο έξγνπ ή δξαζηεξηφηεηαο.  

 

Σν νινθιεξσκέλν πιαίζην πνπ δηακνξθψζεθε ζηηο επξσπατθέο ρψξεο, φπσο θαη ζηελ 

Διιάδα, είρε θαη ζπλερίδεη λα έρεη σο ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ 

αληίθηππνπ έξγσλ ή δξαζηεξηνηήησλ θαηεπζείαλ ζηελ ελδερφκελε ή ππαξθηή πεγή 

ξχπαλζεο. Οη ΒΓΣ ή κε ηνλ αγγιηθφ φξν BAT (Best Available Techniques) απνηεινχλ 

έλα πξσηνγελέο ή ελεξγεηηθφ κέηξν πξφιεςεο θαη εηζάγνπλ πεξηνξηζκνχο ζηηο 
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ηερλνινγίεο θαη ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο κηαο θαηεγνξίαο παξφκνησλ εγθαηαζηάζεσλ 

κε ζηφρν ηε κείσζε ησλ εθπεκπφκελσλ ξχπσλ. Δθδίδνληαη σο ελεκεξσηηθνί νδεγνί 

ΒΓΣ (ή κε ηνλ αγγιηθφ φξν Best Available Technique Reference Documents – BREFs) 

θαη είλαη δηαθνξεηηθνί αλά βηνκεραληθφ θιάδν ή θνηλέο βηνκεραληθέο δηεξγαζίεο.  

 

Όζνλ αθνξά, πην ζπγθεθξηκέλα, ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε, ε νδεγία IPPC  

ζπλδπάζηεθε ζην ειιεληθφ δίθαην κε ηελ ελαξκφληζε ηεο νδεγίαο 97/11/ΔΚ, κε αξηζκφ 

έθδνζεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ L 73/14-03-97, γηα 

ηελ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ ζην 

πεξηβάιινλ. Οη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο πνπ κειεηψληαη ζηηο δηαδηθαζίεο 

αδεηνδφηεζεο, αιιά θαη ηηο βέιηηζηεο ηερληθέο αθνξνχλ επηπηψζεηο ιφγσ εθπνκπψλ 

αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ ή ιφγσ απνξξίςεσλ πγξψλ ή ζηεξεψλ, επηθίλδπλσλ απνβιήησλ 

πνπ απαηηνχλ ζπλήζσο θαηάιιειε επεμεξγαζία θαη δηάζεζε ή ιφγσ εθπνκπψλ ζνξχβνπ, 

πνπ απαηηνχλ θαηάιιεια κέηξα αληηκεηψπηζεο. Δπίζεο, εμεηάδεηαη θαη ην ζέκα ηεο 

θαηάιιειεο ηνπνζεζίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο γηα απνθπγή, γηα παξάδεηγκα, δέζκεπζεο 

εθηάζεσλ πνπ έρνπλ άιιεο ρξήζεηο, π.ρ. γεσξγηθέο, θηελνηξνθηθέο, αιιά θαη γεηηλίαζεο 

κε εθηάζεηο ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο, φπσο πνιηηηζηηθνί ή αξραηνινγηθνί ρψξνη, ρψξνη 

νηθνινγηθήο ζεκαζίαο π.ρ. εληαγκέλνη ζην δίθηπν NATURA, αιιά θαη ππεξβνιηθήο 

ζπγθέληξσζεο δξαζηεξηνηήησλ ζε κία πεξηνρή.   

 

Ο λφκνο, ν νπνίνο ηζρχεη σο νκπξέια – πιαίζην γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο αδεηνδνηήζεηο 

είλαη ν 4014/2011 (ΦΔΚ 209 Α΄) «Πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ, ξχζκηζε απζαηξέησλ ζε ζπλάξηεζε κε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθνχ 

ηζνδπγίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο». ην πιαίζην 

απηφ νξίδνληαη θαηεγνξίεο γηα ηα δεκφζηα ή ηδησηηθά έξγα ή δξαζηεξηφηεηεο αλάινγα 

κε ηηο επηπηψζεηο πνπ ελέρεη ε θαηαζθεπή ή ιεηηνπξγία ηνπο ζην πεξηβάιινλ θαη 

νξίδνληαη δηαδηθαζίεο ΔΠΔ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αδεηνδφηεζή ηνπο, φπσο εθπφλεζε 

Μειέηεο Πεξηβαιινληηθήο Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ) ή δήισζε ζπκκφξθσζεο κε ηηο 

Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο (ΠΠΓ).  

 

Ζ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε εθαξκφδεηαη ζηελ θαηεγνξία Α (ππνθαηεγνξίεο Α1 & 

Α2 ηνπ λ. 4014/2011) ησλ έξγσλ ή δξαζηεξηνηήησλ κε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο κέζσ ηεο 

έγθξηζεο θαη έθδνζεο Απνθάζεσλ Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (ΑΔΠΟ), ηηο 

νπνίεο ε πνιηηεία ρνξεγεί χζηεξα απφ αμηνιφγεζε ηεο ΜΠΔ θαη αλαξηά ζην 
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δηαδηθηπαθφ ρψξν http://aepo.ypeka.gr/. Ο ελδηαθεξφκελνο θνξέαο πξηλ ηελ ππνβνιή 

ηεο ΜΠΔ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεηήζεη γλσκνδφηεζε απφ ηελ αξκφδηα πεξηβαιινληηθή 

αξρή κε ηελ θαηάζεζε θαθέινπ Πξνθαηαξθηηθνχ Πξνζδηνξηζκνχ Πεξηβαιινληηθψλ 

Απαηηήζεσλ (ΠΠΠΑ) θαη λα δηελεξγήζεη δεκφζην δηάινγν γηα ηα βαζηθά ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ή/θαη ηηο θχξηεο επηπηψζεηο πνπ ην έξγν ή ε δξαζηεξηφηεηα ελέρεη. 

Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά - ηδηφηεηεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ εμεηάδνληαη 

αθνξνχλ ζηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο κηαο επίπησζεο, ζηελ έθηαζε ή/θαη ην κέγεζνο ηνπ 

επεξεαδφκελνπ πιεζπζκνχ, ηελ έληαζε θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ επηπηψζεσλ, ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθνχο ρξφλνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα, ε δηάξθεηα έθζεζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ε επαλαιεπηηθφηεηα κε ηελ νπνία εθηίζεηαη, ηε δπλαηφηεηα 

πξφιεςεο εκθάληζεο ηεο επίπησζεο, ηελ αζξνηζηηθή δξάζε δηαθνξεηηθψλ επηπηψζεσλ 

θαη ηέινο, ην δηαζπλνξηαθφ ραξαθηήξα, δειαδή θαηά πφζν νη επηπηψζεηο εθηείλνληαη 

θαη πέξαλ ηεο επηθξάηεηαο ηεο Διιάδαο.  

 

Να πξνζηεζεί, αθφκα, φηη ζε πεξηπηψζεηο πνπ έξγα ή δξαζηεξηφηεηεο δελ ελέρνπλ 

ζεκαληηθέο επηπηψζεηο θαη απηέο είλαη ηνπηθήο εκβέιεηαο, δειαδή ηεο θαηεγνξίαο Β, ε 

πνιηηεία έρεη θξνληίζεη λα δειψλεη ππεχζπλα ν θνξέαο φηη ην έξγν ή ε δξαζηεξηφηεηα 

δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο (ΠΠΓ) πνπ 

ηζρχνπλ γηα ηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία έξγσλ ή δξαζηεξηνηήησλ ζηελ νπνία αλήθεη, 

πξνθεηκέλνπ λα κελ παξαηεξείηαη αχμεζε γξαθεηνθξαηηθψλ ρξφλσλ θαζπζηέξεζεο ζηε 

δηαδηθαζία ηεο αδεηνδφηεζεο.  

 

ρεηηθά κε ηελ θαηεγνξία κε ηηο ζεκαληηθέο επηπηψζεηο, ην πεξηερφκελν κίαο απφθαζεο 

ΔΠΟ αθνξά ζηηο πξνυπνζέζεηο, ηνπο φξνπο, ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο δηαθνξνπνηήζεηο 

γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελφο έξγνπ ή δξαζηεξηφηεηαο θαη ηδίσο ζηα αληηθείκελα ηεο 

γεσγξαθηθήο ζέζεο, ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ είδνπο ηνπ, ηελ εθαξκνδφκελε ηερλνινγία θαη 

ηα γεληθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά. Οη φξνη, πνπ εγθξίλνληαη κε ηελ απφθαζε, 

ζηνρεχνπλ ζηελ απνθπγή ή ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ πνπ ελδέρεηαη λα 

πξνθχςνπλ ή πξνθχπηνπλ ή δηαθνξεηηθά ζηελ επαλφξζσζε ή απνθαηάζηαζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο. πλεπψο, κία ΑΔΠΟ εκπεξηέρεη πξνιεπηηθά, επαλνξζσηηθά θαη 

αληηζηαζκηζηηθά κέηξα.   

 

Μία ΑΔΠΟ ηζρχεη γηα ηε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ 10 εηψλ θαη δελ κεηαβάιινληαη νη φξνη 

βάζεη ησλ νπνίσλ εθδφζεθε, εθηφο εάλ ππάξμεη θάπνηνο εθζπγρξνληζκφο, επέθηαζε, 

http://aepo.ypeka.gr/
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βειηίσζε ή ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηβαιινληηθά αδεηνδνηεκέλνπ έξγνπ ή δξαζηεξηφηεηαο. 

Σα αλσηέξσ απνηεινχλ φια θξηηήξηα γηα ηελ θαηάζεζε θαθέινπ ηξνπνπνίεζεο ηεο 

ΑΔΠΟ. ίγνπξα, φκσο, ζε πεξίπησζε νπζηαζηηθήο κεηαβνιήο ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ αθνινπζείηαη θαηεπζείαλ ε δηαδηθαζία ηεο έθδνζεο λέαο ΑΔΠΟ. Σέινο, αλ 

γηα ηελ εγθαηάζηαζε, γηα ηελ νπνία έρεη εθδνζεί κία ΑΔΠΟ, ηζρχεη πηζηνπνηεκέλν 

πξφηππν πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα πξφηππα EMAS ή ISO 

14001, γηα 5 έηε πξηλ ην ηέινο ησλ 10 εηψλ ηεο ιήμεο ηεο ΑΔΠΟ, ηφηε ε ηζρχο ηεο 

απφθαζεο παξαηείλεηαη γηα 4 έηε πέξαλ ησλ 10 εηψλ ηεο αξρηθήο ηζρχνο ηεο.   

 

Γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο ζχλλνκεο ιεηηνπξγίαο κε ηνπο φξνπο ησλ δεζκεχζεσλ πνπ 

έρνπλ απνθαζηζηεί γηα έλα έξγν ή δξαζηεξηφηεηα πξαγκαηνπνηνχληαη ηαθηηθέο 

πεξηβαιινληηθέο επηζεσξήζεηο ζε εηήζηα, ηξηεηή θαη πεληαεηή βάζε αλάινγα κε ηελ 

θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη ην έξγν ή ε δξαζηεξηφηεηα ζχκθσλα θαη κε ηηο 

επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη. Αλ πάιη δηαπηζησζνχλ παξαβάζεηο ζηνπο 

φξνπο θαηά ηελ επηζεψξεζε, ηφηε εληφο εμακήλνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαη λένο έιεγρνο.  

 

Δπηγξακκαηηθά ζεκεηψλνληαη νη 12 νκάδεο ησλ έξγσλ ή δξαζηεξηνηήησλ, πνπ είλαη 

θνηλέο γηα ηηο θαηεγνξίεο Α θαη Β θαη θαηαηάζζνληαη κε θξηηήξηα ζηελ θάζε κία 

θαηεγνξία, βάζεη ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (ΤΑ) 1958/13.01.2012 (ΦΔΚ 21 Β΄) 

«Καηάηαμε δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο θαη 

ππνθαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 1 παξάγξαθνο 4 ηνπ Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΔΚ 

Α΄ 209)». Απηέο είλαη: 

1.  «Έξγα ρεξζαίσλ θαη ελαέξησλ κεηαθνξψλ» 

2. «Τδξαπιηθά έξγα», 

3. «Ληκεληθά έξγα», 

4. «πζηήκαηα πεξηβαιινληηθψλ ππνδνκψλ», 

5. «Δμνξπθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο», 

6. «Σνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη έξγα αζηηθήο αλάπηπμεο, θηηξηαθνχ ηνκέα, 

αζιεηηζκνχ θαη αλαςπρήο», 

7. «Πηελνθηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο», 

8. «Τδαηνθαιιηέξγεηεο», 

9. «Βηνκεραληθέο θαη ζπλαθείο εγθαηαζηάζεηο», 

10. «Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο», 

11. «Μεηαθνξά ελέξγεηαο, θαπζίκσλ θαη ρεκηθψλ νπζηψλ» θαη 
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12. «Δηδηθά έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο», ελψ αλαιπηηθφηεξα ππάξρνπλ ζηα παξαξηήκαηα 

ηεο απφθαζεο αλά ζπγθεθξηκέλν είδνο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο.  

 

Σν λνκηθφ πιαίζην πνπ θαιχπηεη ηελ εθπφλεζε ΠΔ γηα πνιηηηθέο, πξνγξάκκαηα θαη 

ζρέδηα, δξάζεηο δειαδή πςειφηεξνπ επηπέδνπ ησλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 

απαξηίδεηαη απφ ηελ νδεγία 2001/42/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 27εο Ηνπλίνπ 2001 «ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ» (L 197/21.7.2001), ε νπνία  

ελαξκνλίζηεθε ζην εζληθφ δίθαην κε ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΚΤΑ) κε αξηζκ. 

ΤΠΔΥΧΓΔ/ΔΤΠΔ/νηθ.107017/28.8.2006 «Δθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ 

νξηζκέλσλ ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 

2001/42/ΔΚ «ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ 

ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ» ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

27εο Ηνπλίνπ 2001» (ΦΔΚ 1225 Β΄). 

 

Ζ εθπφλεζε ηεο ΠΔ πξαγκαηνπνηείηαη γηα δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο 

αθφινπζνπο ηνκείο: γεσξγία, δαζνπνλία, αιηεία, ελέξγεηα, βηνκεραλία, κεηαθνξέο, 

δηαρείξηζε απνβιήησλ, δηαρείξηζε πδάηηλσλ πφξσλ, ηειεπηθνηλσλίεο, ηνπξηζκφ, 

πνιενδνκηθφο ή ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο ή ρξήζεηο γεο θαη ηα νπνία θαζνξίδνπλ ην 

πιαίζην γηα κειινληηθέο άδεηεο έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ θαη γηα φια ηα ζρέδηα θαη 

πξνγξάκκαηα ηα νπνία ζην ζχλνιφ ηνπο ή ελ κέξεη εθαξκφδνληαη ζε πεξηνρέο ηνπ 

εζληθνχ ζθέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνινγηθνχ Γηθηχνπ Natura 2000 (Σφπνη Κνηλνηηθήο 

εκαζίαο - Σ.Κ.. θαη Εψλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο - Ε.Δ.Π.) θαη ηα νπνία ελδέρεηαη λα 

ηηο επεξεάζνπλ ζεκαληηθά. Πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο απαηηείηαη πεξηβαιινληηθφο 

πξνέιεγρνο, ψζηε λα δηαπηζησζεί εάλ γηα έλα ζρέδην ή πξφγξακκα απαηηείηαη φλησο λα 

ηεξεζεί ε δηαδηθαζία ΠΔ.  

 

ε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη .Π.Δ., ε αξρή ζρεδηαζκνχ εθπνλεί ηξαηεγηθή Μειέηε 

Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (.Μ.Π.Δ.) γηα ην πξνηεηλφκελν ζρέδην ή πξφγξακκα, 

(φξνο πνπ εηζάγεηαη ζην εζληθφ δίθαην), ζηελ νπνία εληνπίδνληαη, πεξηγξάθνληαη θαη 

αμηνινγνχληαη νη ελδερφκελεο ζεκαληηθέο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ζην πεξηβάιινλ ε 

εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ ή πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη ινγηθέο ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο, 

ζε πεξηεθηηθή κνξθή, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζηφρσλ θαη ηνπ γεσγξαθηθνχ πεδίνπ 

εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ ή πξνγξάκκαηνο. Δπίζεο, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο .Π.Δ. 



Δθηίκεζε & Αμηνιφγεζε Πεξηβαιινληηθνχ Κηλδχλνπ: Μειέηε Πεξίπησζεο 

Σελίδα 46 
 

πξαγκαηνπνηείηαη δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο κε ηηο δεκφζηεο αξρέο θαη κε ην 

ελδηαθεξφκελν θνηλφ. Γηαβνχιεπζε ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη δηαζπλνξηαθά, 

κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν πηζαλέο επηπηψζεηο πξνθχπηνπλ θαηά 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ ή πξνγξάκκαηνο απφ ηελ Διιάδα.  

 

Σν πεξηερφκελν ηεο .Μ.Π.Δ απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα θεθάιαηα: 

Α. Με ηερληθή πεξίιεςε ηνπ ζπλφινπ ηεο κειέηεο. 

Β. Γεληθά ζηνηρεία, φπνπ δίλνληαη ζηνηρεία ηεο αξρήο ζρεδηαζκνχ ηνπ ζρεδίνπ ή 

πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη ηνπ κειεηεηή ηεο .Μ.Π.Δ. 

Γ. θνπηκφηεηα θαη ζηφρνη ηνπ ζρεδίνπ ή πξνγξάκκαηνο, φπνπ αλαιχνληαη ε 

ζθνπηκφηεηα θαη νη ζηφρνη ηνπ ζρεδίνπ ή πξνγξάκκαηνο θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη 

εζληθνί ή θνηλνηηθνί ή εζληθνί ζηφρνη πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο πνπ αθνξνχλ ζην 

ζρέδην ή πξφγξακκα, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη ζηφρνη απηνί θαη ηα πεξηβαιινληηθά 

δεηήκαηα ειήθζεζαλ ππφςε θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ θαη ε ζρέζε ηνπ κε άιια 

ζρεηηθά ζρέδηα θαη πξνγξάκκαηα. 

Γ. Πεξηγξαθή ηνπ ζρεδίνπ ή πξνγξάκκαηνο, φπνπ ζην θεθάιαην απηφ γίλεηαη πεξηγξαθή 

ηνπ ζρεδίνπ ή πξνγξάκκαηνο κε ηδηαίηεξε αλαθνξά: 

 α) ζην γεσγξαθηθφ πεδίν εθαξκνγήο ηνπ, 

 β) ζην πεξηερφκελφ ηνπ, 

 γ) ζηα έξγα θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ελδερνκέλσο λα πξνθχςνπλ απφ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ. 

Δ. Δλαιιαθηηθέο Γπλαηφηεηεο, φπνπ πεξηγξάθνληαη νη εχινγεο ελαιιαθηηθέο 

δπλαηφηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο κεδεληθήο ιχζεο, ησλ ιφγσλ επηινγήο ησλ 

ελαιιαθηηθψλ δπλαηνηήησλ πνπ εμεηάζζεθαλ θαη ησλ πεξηβαιινληηθά 

ηεθκεξησκέλσλ ιφγσλ επηινγήο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ ή πξνγξάκκαηνο έλαληη 

ησλ άιισλ ελαιιαθηηθψλ δπλαηνηήησλ. 

Σ. Πεξηγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, δίλνληαη πιεξνθνξίεο 

γηα ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ πεξηνρή 

κειέηεο θαη ε βάζεη απηήο πηζαλή εμέιημε εάλ δελ εθαξκνζζεί ην ζρέδην ή 

πξφγξακκα, ηα πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεξηνρψλ πνπ ελδέρεηαη λα 

επεξεαζζνχλ ζεκαληηθά εληφο ηεο πεξηνρήο κειέηεο, ηα ηπρφλ πθηζηάκελα 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ησλ πεξηνρψλ, θπξίσο εάλ πξφθεηηαη γηα πεξηνρέο 

ηδηαίηεξεο πεξηβαιινληηθήο ζεκαζίαο, φπσο εθείλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην εζληθφ 

ζθέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνινγηθνχ Γηθηχνπ Natura 2000. εκεηψλεηαη φηη σο 
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πεξηνρή κειέηεο νξίδεηαη κηα επξχηεξε πεξηνρή απφ εθείλε ηνπ γεσγξαθηθνχ πεδίνπ 

εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ ή πξνγξάκκαηνο, ζηελ νπνία αλακέλνληαη ζεκαληηθέο 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ. Ζ πεξηνρή απηή νξίδεηαη θάζε 

θνξά απφ ην κειεηεηή ηεο .Μ.Π.Δ. ζε ζπλεξγαζία κε ηε αξρή ζρεδηαζκνχ ηνπ 

ζρεδίνπ ή πξνγξάκκαηνο. 

Ε. Δθηίκεζε, Αμηνιφγεζε θαη Αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ 

ζρεδίνπ ή πξνγξάκκαηνο, φπνπ πξνζδηνξίδνληαη, εθηηκψληαη θαη αμηνινγνχληαη νη 

ελδερφκελεο ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ, θαη εηδηθφηεξα νη πξσηνγελείο 

θαη δεπηεξνγελείο, ζσξεπηηθέο, βξαρππξφζεζκεο, κεζνπξφζεζκεο θαη 

καθξνπξφζεζκεο, κφληκεο θαη πξνζσξηλέο, ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζε 

ηνκείο φπσο: ε βηνπνηθηιφηεηα, ν πιεζπζκφο, ε αλζξψπηλε πγεία, ε παλίδα, ε 

ρισξίδα, ην έδαθνο, ηα χδαηα, ν αέξαο, νη θιηκαηηθνί παξάγνληεο, ηα πιηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

αξρηηεθηνληθήο θαη αξραηνινγηθήο θιεξνλνκηάο, ην ηνπίν θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

αλσηέξσ παξαγφλησλ. 

 ην θεθάιαην απηφ πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο δηελέξγεηαο ηεο εθηίκεζεο ησλ 

επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ. Δπίζεο, πεξηγξάθνληαη νη 

πξνηάζεηο/θαηεπζχλζεηο/κέηξα γηα ηελ πξφιεςε, ηνλ πεξηνξηζκφ θαη ηελ, θαηά ην 

δπλαηφλ, αληηκεηψπηζε νπνησλδήπνηε ζεκαληηθψλ δπζκελψλ επηπηψζεσλ ζην 

πεξηβάιινλ θαη ην ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ησλ ζεκαληηθψλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ ή πξνγξάκκαηνο (monitoring). 

Ζ. ηνηρεία Καλνληζηηθήο πξάμεο, φπνπ δίλνληαη ζηνηρεία ηεο θαλνληζηηθήο πξάμεο 

πεξηβαιινληηθήο έγθξηζεο ηνπ ζρεδίνπ ή πξνγξάκκαηνο θαη πεξηιακβάλεη ηα 

αλσηέξσ ζέκαηα ησλ πξνηάζεσλ θαη ηεο παξαθνινχζεζεο.  

Θ. Γπζθνιίεο θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο ΜΠΔ, φπνπ γίλεηαη κλεία ησλ ηπρφλ δπζθνιηψλ 

 πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο. 

Η.  Βαζηθέο Μειέηεο θαη Έξεπλεο, φπνπ θαηαγξάθνληαη νη απνιχησο αλαγθαίεο 

πξφζζεηεο βαζηθέο κειέηεο θαη έξεπλεο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα εθπνλεζνχλ πξηλ ηελ 

έγθξηζε ησλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζρεδίνπ ή πξνγξάκκαηνο. 

Κ. Παξαξηήκαηα, ζηα νπνία κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη θείκελα ηεθκεξίσζεο, ράξηεο – 

ζρέδηα θαηάιιειεο θιίκαθαο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ κειεηεηή, αλάινγα κε ηελ ρσξηθή 

δηάζηαζε ηνπ ζρεδίνπ ή πξνγξάκκαηνο. 
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Δθφζνλ ε δηαδηθαζία θαη ε ΜΠΔ θξηζεί ζχλλνκε κε ην εζληθφ θαη θνηλνηηθφ δίθαην 

εθδίδεηαη ππνπξγηθή απφθαζε απφ ηνπο αξκφδηνπο ππνπξγνχο.  

 

Σν επξσπατθφ θαη εζληθφ δίθαην έρεη πξνβιέςεη, εθηφο απφ ηελ πηνζέηεζε 

ζπγθεθξηκέλνπ ηξφπνπ ρεηξηζκνχ πεξηπηψζεσλ αδεηνδφηεζεο κηαο πνιηηηθήο, ελφο 

πξνγξάκκαηνο, κηαο δξάζεο, ελφο έξγνπ ή δξαζηεξηφηεηαο κε επηπηψζεηο ζην 

πεξηβάιινλ, ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ απφ κεγάια αηπρήκαηα έθζεζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζε επηθίλδπλεο νπζίεο. Ζ ζρεηηθή νδεγία ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη πκβνπιίνπ είλαη ε 2003/105/ΔΚ ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2003 «γηα ηξνπνπνίεζε ηεο 

νδεγίαο 96/82/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ κεγάισλ 

αηπρεκάησλ ζρεηηδφκελσλ κε επηθίλδπλεο νπζίεο», κε αξηζκφ έθδνζεο ζηελ Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο L 345/31-12-2003. Ζ λνκνζεηηθή δηάηαμε κε ηελ 

νπνία ελαξκνλίζηεθε ε νδεγία ζην ειιεληθφ δίθαην είλαη ε Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 

(ΚΤΑ) κε αξηζ. 12044/613/19.03.2007 (ΦΔΚ 376 Β΄) «Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη φξσλ 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ απφ αηπρήκαηα κεγάιεο έθηαζεο ζε εγθαηαζηάζεηο ή 

κνλάδεο, ιφγσ ηεο χπαξμεο επηθίλδπλσλ νπζηψλ, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

νδεγίαο 2003/105/ΔΚ “γηα ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 96/82/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ κεγάισλ αηπρεκάησλ ζρεηηδνκέλσλ κε επηθίλδπλεο νπζίεο” 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2003. 

Αληηθαηάζηαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 5697/590/2000 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο (Β΄ 

405/29.3.2000)».  

 

Έλλνηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ΚΤΑ θαη είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε εδψ είλαη νη 

νξηζκνί ηνπ κεγάινπ αηπρήκαηνο, ηνπ θηλδχλνπ θαη ηεο επηθηλδπλφηεηαο. Ζ ηδηαίηεξε 

κλεία απηψλ γίλεηαη ιφγσ αλαθνξάο ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα νξηζκψλ γηα ηνλ θίλδπλν 

θαη πξνθεηκέλνπ λα θαλεί ε ζπκβαηφηεηα ησλ λνκηθψλ θεηκέλσλ κε ηελ επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα. «Μεγάιν αηύρεκα είλαη ζπκβάλ, όπσο κεγάιε δηαξξνή, ππξθαγηά ή έθξεμε 

πνπ πξνθύπηεη από αλεμέιεγθηεο εμειίμεηο θαηά ηε ιεηηνπξγία νπνηαζδήπνηε εγθαηάζηαζεο 

θαιππηόκελεο από ηελ παξνύζα απόθαζε, ην νπνίν πξνθαιεί κεγάινπο θηλδύλνπο, 

άκεζνπο ή απώηεξνπο, γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία, εληόο ή εθηόο ηεο εγθαηάζηαζεο, ή/θαη 

γηα ην πεξηβάιινλ, θαη ζρεηίδεηαη κε κία ή πεξηζζόηεξεο επηθίλδπλεο νπζίεο». «Κίλδπλνο 

είλαη ε εγγελήο ηδηόηεηα κηαο επηθίλδπλεο νπζίαο ή θπζηθήο θαηάζηαζεο πνπ ελδέρεηαη λα 

βιάςεη ηελ αλζξώπηλε πγεία ή/θαη γηα ην πεξηβάιινλ». «Δπηθηλδπλόηεηα είλαη ε 
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πηζαλόηεηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο επίπησζεο εληόο δεδνκέλεο ρξνληθήο πεξηόδνπ ή ππό 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο». 

 

Οη ππνρξεψζεηο πνπ εηζήγαγαλ ηα δχν αλσηέξσ λνκηθά θείκελα εθαξκφδνληαη ζε 

εγθαηαζηάζεηο φπνπ ππάξρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο, νη νπνίεο είηε παξάγνληαη θαηά ηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία είηε είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςνπλ απφ ελδερφκελα αηπρήκαηα 

θαη θαζνξίδνληαη ζην παξάξηεκα ηεο ΚΤΑ. Ο θνξέαο πνπ ππάγεηαη ζηηο αλσηέξσ 

δηαηάμεηο θαιείηαη λα ππνβάιιεη ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ησλ 

νπζηψλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ εγθαηάζηαζή ηνπ, ζηηο αξκφδηεο αξρέο, φπσο είλαη κειέηε 

αζθαιείαο θαη ζρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο, πνιηηηθή πξφιεςεο ή απιή θνηλνπνίεζε. 

 

Αλάκεζα ζηα ζηνηρεία πνπ θαηαηίζεληαη κε ηα αλσηέξσ έγγξαθα ζεκαζία έρεη εδψ λα 

αλαθεξζνχλ φηη α) ζηελ θνηλνπνίεζε εθηηκάηαη ε πηζαλφηεηα πξφθιεζεο αηπρήκαηνο 

κεγάιεο έθηαζεο ιφγσ ηεο ζέζεο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηεο εγγχηεηάο ηεο κε άιιεο 

επηθίλδπλεο εγθαηαζηάζεηο, β) ζηε κειέηε αζθάιεηαο επηβάιιεηαη ε πεξηγξαθή ηεο 

πνιηηηθήο πξφιεςεο κεγάισλ αηπρεκάησλ πνπ έρεη πηνζεηήζεη ν θνξέαο, θαζψο θαη ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο πνπ ζα πξέπεη λα έρεη εγθαηαζηήζεη, γ) ζηα ζρέδηα 

έθηαθηεο αλάγθεο, πνπ δηαθξίλνληαη ζε εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά, ζρεδηάδνληαη ζελάξηα 

αληηκεηψπηζεο αηπρεκάησλ απφ ην θνξέα θη απφ ηελ πνιηηεία αληίζηνηρα, ελψ  

βαζίδνληαη ζε ζηνηρεία, κέζα θαη αλζξψπνπο ηφζν εληφο ηεο εγθαηάζηαζεο φζν θαη 

εθηφο απηήο θαη κε ην ζθεπηηθφ πάληα ηεο δεκηνπξγίαο θαηλνκέλνπ domino ιφγσ ηεο 

χπαξμεο θη άιισλ ιεηηνπξγηψλ γχξσ απφ ηνλ θνξέα πνπ κπνξεί λα ζπκβεί ην αηχρεκα. 

Σα ζρέδηα επαλεμεηάδνληαη θάζε 3 έηε θαη εθζπγρξνλίδνληαη, ελψ γεληθφηεξα γηα θάζε 

λέα εγθαηάζηαζε πνπ ππάγεηαη ζηελ αλσηέξσ ΚΤΑ δελ ηεο δίλεηαη άδεηα ιεηηνπξγίαο, 

αλ δελ ιάβεη ζεηηθφ πφξηζκα ζε επηζεψξεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ ηελ έλαξμή ηεο. 

Δπηζεσξήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη θαη θαηά ηε ζπλέρεηα, θαηά ηε ιεηηνπξγία δειαδή ηεο 

εγθαηάζηαζεο, ψζηε λα δηαπηζησζεί αλ ν θνξέαο πξνζδηνξίδεη πθηζηάκελνπο θηλδχλνπο 

αηπρεκάησλ κεγάιεο έθζεζεο, ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα αζθαιείαο, πιεξνθνξεί, 

εθπαηδεχεη θαη εμνπιίδεη ηνπο εξγαδφκελνπο γηα ηε δηαρείξηζε κηαο έθηαθηεο 

θαηάζηαζεο.  

 

 

 



Δθηίκεζε & Αμηνιφγεζε Πεξηβαιινληηθνχ Κηλδχλνπ: Μειέηε Πεξίπησζεο 

Σελίδα 50 
 

2.5 Δπηζθόπεζε εθαξκνγώλ ζε ζηαζκνύο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο  

 

 

Ζ πην ζπρλά εθαξκνδφκελε ηερληθή γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ 

θαη επηπηψζεσλ πνπ ζπλαληά θαλείο ζηελ αλαδήηεζε εθαξκνγψλ ζε ζηαζκνχο 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη ε Αλάιπζε Κχθινπ Εσήο θαη θπξίσο ζε κειέηεο 

ηνπ εμσηεξηθνχ. Μία ηέηνηα έξεπλα θξηηηθήο επηζθφπεζεο θαη ζπγθέληξσζεο 

απνηειεζκάησλ ΑΚΕ απφ δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

είλαη ε έξεπλα ησλ Turconi R., Boldrin A. θαη Astrup T. ην 2013, φπνπ αμηνινγεί 167 

κειέηεο πεξίπησζεο απφ ζηαζκνχο παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ ιηζάλζξαθα, ιηγλίηε, 

θπζηθφ αέξην, πεηξέιαην, βηνκάδα, ππξεληθνχο ζηαζκνχο, πδξνειεθηξηθνχο θαη 

θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη αηνιηθά πάξθα. Σα 

δεδνκέλα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπνκπψλ ηεο ΑΚΕ πξνέξρνληαη απφ ηα ζηάδηα ηεο 

πξνκήζεηαο θαπζίκνπ (απφ ηελ εμφξπμε ηνπ θαπζίκνπ έσο ηελ είζνδν ζην ζηαζκφ), ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηαζκνχ (ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη δηάζεζε θαηάινηπσλ) θαη ηεο 

δεκηνπξγίαο ηεο ππνδνκήο (δεκηνπξγία θαη παξνπιηζκφο ζηαζκνχ). 

 

Σα ζεκεία ηεο κεζνδνινγίαο ηεο ΑΚΕ πνπ επηζεκαίλεη σο θξίζηκα ε κειέηε θαη απηά 

πνπ ζα πξέπεη λα ζπγθξαηεζνχλ σο νπζηαζηηθά ζπκπεξάζκαηα είλαη ν νξηζκφο ηεο 

ιεηηνπξγηθήο κνλάδαο, ηα φξηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 

ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ θαη νη αξρέο πνπ αθνινπζνχληαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

επηπηψζεσλ. Οη εθπνκπέο πνπ δηαθξίλνληαη ζε άκεζεο, εθείλεο πνπ πξνέξρνληαη γηα 

παξάδεηγκα απφ ηελ θαπλνδφρν ηνπ ζηαζκνχ, θαη έκκεζεο, εθείλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ πξνκήζεηα θαπζίκνπ, ηα εθφδηα γηα ηελ παξαγσγή ή ηα ππνιείκκαηα θαη ηα 

παξαπξντφληα ηεο παξαγσγήο, κεηξψληαη ζε νμείδηα ηνπ αδψηνπ (NOx), δηνμείδην ηνπ 

ζείνπ (SO2) θαη αέξηα ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζε ηζνδχλακεο κνλάδεο 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2-eq).   

 

ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο αλαδεηθλχεηαη φζνλ αθνξά ζηηο άκεζεο εθπνκπέο o 

κείδσλ ξφινο ηεο θάζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο ζηαζκνχ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

απφ νξπθηά θαχζηκα, ελψ ζε ζηαζκνχο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θξίλνληαη 

ζεκαληηθφηεξεο νη θάζεηο ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηνπ παξνπιηζκνχ ηεο ππνδνκήο. Σέινο, 
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ζηνπο ζηαζκνχο ππξεληθήο ελέξγεηαο θαη βηνκάδαο ην θξίζηκν θνκκάηη ησλ εθπνκπψλ 

αθνξά ζηελ πξνκήζεηα ηνπ θαπζίκνπ.   

 

Οινθιεξψλνληαο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί θαη ε αλάδεημε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

αλάθηεζεο ηεο ελέξγεηαο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο θαζαξηζκνχ θαπζαεξίσλ ζηε κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ θπξίσο ζε ζηαζκνχο νξπθηψλ θαπζίκσλ. Όπσο επίζεο, θαη φηη ε κειέηε 

αθνξνχζε ζηαζκνχο κε απνθιεηζηηθή είζνδν ην θαχζηκν θαη απνθιεηζηηθή έμνδν ηελ 

ειεθηξηθή ελέξγεηα. Γελ έρεη γίλεη αμηνιφγεζε γηα ζηαζκνχο κε πνιιέο εηζφδνπο θαη 

πνιιέο εμφδνπο π.ρ. ζηαζκνχο ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζεξκφηεηαο.  

 

ε επίπεδν πξφιεςεο, ζρεδηαζκνχ, νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο θαη ζπζηεκαηηθήο κειέηεο 

πηζαλψλ θηλδχλσλ θαη επηπηψζεσλ πνιηηηθψλ, ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ ζρεηηθψλ κε 

ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο εθπνλείηαη ΠΔ γηα ηελ εθάζηνηε πξνηεηλφκελε 

ελέξγεηα θαη ζπκβάιεη ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. Με ηελ εθπφλεζε ΠΔ ζηνλ 

ελεξγεηαθφ ηνκέα αζρνινχληαη αξθεηέο κειέηεο (i.e. Finnveden G. et. al., 2003; Jay S., 

2010), απφ ηηο νπνίεο αλαδεηθλχεηαη ε εθηεηακέλε ρξήζε ζηελ πεξηνρή ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, θπξίσο, αιιά θαη ζε φιν ηνλ θφζκν, φπνπ έρεη λνκνζεηεζεί απφ ην θξάηνο. Ζ 

αλάγθε ηεο ρξήζεο ηεο πξνέξρεηαη απφ ην απμαλφκελν θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο 

ελδηαθέξνλ γηα ηα ζέκα ηεο κείσζεο εθπνκπψλ αεξίσλ, ηεο πνηφηεηαο ηνπ αέξα θαη ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 

Σα αληηθείκελα κε ηα νπνία αζρνινχληαη νη ΠΔ ζηα ζέκαηα ηεο ελέξγεηαο αθνξνχλ 

εζληθέο ελεξγεηαθέο πνιηηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο, δηαρείξηζε ελεξγεηαθψλ πφξσλ, 

ζπζηήκαηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, δηθηχσλ κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο, νδηθνχο 

ράξηεο γηα ηελ ελέξγεηα θαη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ζε ελεξγεηαθά ζέκαηα. 

 

Παξάδεηγκα ΠΔ γηα ζχζηεκα κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζέηεη πεξηβαιινληηθνχο 

ζθνπνχο πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ηε βηνπνηθηιφηεηα, ην 

ζφξπβν, ηε ρξήζε γεο, ην θιίκα, θνηλσληθνχο ζθνπνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αλάπηπμε, ηελ επεκεξία, ηελ απαζρνιεζηκφηεηα θαη ηελ πγεία θαη νηθνλνκηθνχο 

ζθνπνχο πνπ πεξηιακβάλνπλ ζέκαηα ππνζηήξημεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ειεχζεξνπ 

αληαγσληζκνχ θαη απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο (Jay S., 210). Οπζηαζηηθά, νη γεληθνί 

ζθνπνί κηαο ΠΔ είλαη νη εζληθνί ζηφρνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ, ελψ ζηηο 
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επηκέξνπο δξάζεηο ηεο πνιηηηθήο, ηνπ πξνγξάκκαηνο ή ζρεδίνπ ηεο ΠΔ ππάξρνπλ 

εζσηεξηθνί ζηφρνη θαη δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θάζε γεληθφ ζθνπφ ηεο.  

 

Αμηνιφγεζε ζηελ καθξνπξφζεζκε πεξηβαιινληηθή επίδνζε ησλ ειιεληθψλ ζηαζκψλ 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ιηγλίηε επηρεηξεί ε κειέηε ησλ ειιήλσλ 

εξεπλεηψλ θ. Καιδέιε θαη θ. Καςάιε (Kaldellis J.K. and Kapsali M., 2014). ηε 

κειέηε απνηππψλεηαη ε ζεκαζία ηνπ ιηγλίηε σο θαχζηκν ζε ζηαζκνχο πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ ηελ θαηά ην ήκηζπ θαη παξαπάλσ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο 

Διιάδαο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κεγάιε ζπκβνιή ζηε κφιπλζε ηνπ αέξα θαη ηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή ησλ ζηαζκψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ νξπθηά θαχζηκα, 

απνηειεί κία πεγή έξεπλαο γηα ηελ καθξνπξφζεζκε επηβάξπλζε πνπ πξνθαιεί ε ρξήζε 

ηνπ ζηνπο ζηαζκνχο.  

 

Ζ πεξηβαιινληηθή επίδνζε ησλ ιηγληηηθψλ ζηαζκψλ εμεηάζηεθε σο πξνο ηηο εθπνκπέο 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζε ηζνδχλακν δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2-eq), νμεηδίσλ ηνπ 

αδψηνπ (NOX) (κνλνμεηδίνπ ηνπ αδψηνπ – ΝΟ θαη δηνμεηδίνπ ηνπ αδψηνπ – NO2), 

δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ (SO2) (πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 99,5% ησλ εθπνκπψλ νμεηδίσλ ηνπ 

ζείνπ) θαη αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ (PM) γηα ηα έηε 1995 έσο 2011. Βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνπλ ηηο ζρεηηθέο κε ην ιηγλίηε εθπνκπέο είλαη ε ρακειή 

ζεξκνγφλνο δχλακε ηνπ ειιεληθνχ ιηγλίηε, ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζε ηέθξα θαη ζε ζείν.   

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο δίλνπλ ηελ θαηά 35%, 35%, 10% θαη 5% ζπκβνιή ησλ 

ζηαζκψλ ζηηο ζπλνιηθέο εζληθέο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (GHG), SO2, NOx 

θαη PM αληίζηνηρα. Όπσο, παξαηεξείηαη ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ιηγλίηε 

επζχλεηαη γηα κεγάιν κέξνο ησλ ζπλνιηθψλ εθπνκπψλ ζηηο δχν πξψηεο ζπληζηψζεο ηεο 

κειέηεο, ελψ γηα ηηο άιιεο δχν ε ζπκβνιή είλαη κηθξή, θαζψο ε κηθξή ζεξκνγφλνο 

δχλακε πεξηνξίδεη ηηο εθπνκπέο NOx, ελψ γηα ηα αησξνχκελα ζσκαηίδηα άιιεο πεγέο 

ζεσξνχληαη ζεκαληηθφηεξεο (π.ρ. θιάδνο κεηαθνξψλ, πεξηπηψζεηο κεηαθνξψλ 

αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ απφ άιιεο ρψξεο, νηθηαθή ζέξκαλζε θ.ά.), ελψ ε εμφξπμε ηνπ 

ιηγλίηε παξνπζηάδεη γηα ηα PM κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ. 

 

Απηφ πνπ πξέπεη λα θξαηήζεη θαλείο απφ ηε κειέηε, πέξα απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο, 

είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εξγάζηεθαλ νη κειεηεηέο γηα ηελ απνηχπσζε ηεο 

καθξνπξφζεζκεο επίδνζεο ησλ ζηαζκψλ. Αξρηθά, ζπιιέρζεθαλ ζηνηρεία πνπ 
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απνηππψζεθαλ γξαθηθά ζε κηα ρξνληθή εμέιημε ησλ εθπνκπψλ γηα ηηο αλσηέξσ ελψζεηο 

εθπνκπψλ γηα ηα έηε 1995 έσο 2011, κέζα απφ ηελ νπνία θαίλεηαη αλ, πφηε θαη πνπ 

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί δξάζεηο γηα ηε κείσζή ηνπο. ηε ζπλέρεηα, ππνινγίζηεθε ν 

εηδηθφο ζπληειεζηήο εθπνκπήο γηα θάζε εθπεκπφκελν ξχπν θαη αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

αλά ζηαζκφ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ο ηχπνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη: 

    
(  ) 

  
 , φπνπ mx είλαη νη εηήζηεο εθπνκπέο θάζε εθπεκπφκελνπ ξχπνπ ή αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ x (ζε απηή ηελ πεξίπησζε CO2-eq, SO2, NOx ή PM) απφ ην ζηαζκφ j πνπ 

εθθξάδνληαη ζε kg θαη Ej είλαη ε εηήζηα θαζαξή παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηνπ 

ζηαζκνχ j (αθαζάξηζηε εηήζηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κείνλ ηηο αλάγθεο 

ηδηνθαηαλάισζεο ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ ησλ ζηαζκψλ) θαη εθθξάδεηαη ζε 

MWhe). Μεηά ηνλ ππνινγηζκφ γηα φια ηα έηε (1995-2011) απνηππψλνληαη νη 

ρξνλνζεηξέο ησλ ζπληειεζηψλ ζε γξαθήκαηα. Δπηπιένλ, ππνινγίδεηαη θαη ε κέζε ηηκή 

ησλ ζπληειεζηψλ γηα ηα έηε 2005-2011, φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ν καζεκαηηθφο ηχπνο 

   ̅̅ ̅̅  
∑(   ) 
∑(  ) 

 , φπνπ i αλαπαξηζηά ηελ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή γηα θάζε ζηαζκφ γηα θάζε 

έηνο απφ ηα έηε 2005 έσο 2011.  

 

Σέινο, έλαο αθφκε δείθηεο κέηξεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο 

ησλ ζηαζκψλ είλαη ε κέζε ηηκή γηα θάζε εθπεκπφκελν ξχπν θαη αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ γηα θάζε έηνο απφ ην ζχλνιν ησλ ειιεληθψλ ζηαζκψλ παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ο καζεκαηηθφο ηχπνο απφ ηνλ νπνίν ππνινγίζηεθε είλαη: 

   ̅̅ ̅̅  
∑ (   ) 
   
   

∑ (  ) 
   
   

.  

 

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο πξνζηίζεηαη κία πνηνηηθή ζπληζηψζα πνπ αθνξά 

ζηε ζηάζκηζε ησλ απνηειεζκάησλ. Οη ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο ζα κπνξνχζαλ λα 

πξνθχςνπλ απφ εζληθνχο ζηφρνπο, απφ ηε ζεκαζία ησλ δηαθνξεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ, απφ πνιηηηθέο θαη πξφζηηκα γηα κε ζπκκφξθσζε κε ζηφρνπο ή πξφηππα 

εθπνκπψλ. Οη κειεηεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ηηκέο ησλ πέλαιηη ηνπ ζπζηήκαηνο εκπνξίαο 

ξχπσλ πνπ ηζρχεη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε γηα ηελ πεξίπησζε ησλ εθπεκπφκελσλ 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ελψ γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ εθπεκπφκελσλ ξχπσλ νη ηηκέο 

πξνθχπηνπλ απφ πέλαιηη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Έηζη, 

πξνθχπηεη ν ηειηθφο βαζκφο αμηνιφγεζεο θάζε ζηαζκνχ απφ ηνλ ηχπν    
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(         )  (         )  (         ) 
 (       ) , κε wx ηνπο 

ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο γηα θάζε ζπληζηψζα x ησλ εμεηαδφκελσλ εθπνκπψλ, φπσο 

πξνθχπηνπλ απφ ηα πέλαιηη θαη ex ηηο ππεξβάιινπζεο πνζφηεηεο απφ ηηο επηηξεπφκελεο 

απφ ηε λνκνζεζία εθπεκπφκελσλ ξχπσλ θαη αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ.  

 

Σα κέηξα πνπ δηαθξίλνληαη απφ ηε κειέηε φηη ζπλέβαιαλ ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ 

ήηαλ ην ζχζηεκα απνζείσζεο ζε ζηαζκνχο πνπ ην πηνζέηεζαλ κε απνηέιεζκα ηε 

δξακαηηθή κείσζε ησλ εθπνκπψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε νμείδηα ηνπ ζείνπ θαη ηα 

ζπζηήκαηα ειεθηξνζηαηηθψλ θίιηξσλ γηα ηα αησξνχκελα ζσκαηίδηα.  

 

Απφ φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο θαη άιιεο πνιιέο, πνπ ιφγσ ηνπ κεγάινπ εχξνπο 

εθαξκνγήο ησλ κεζνδνινγηψλ αμηνιφγεζεο πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ θαη επηπηψζεσλ 

θξίζεθε ζθφπηκν λα κελ αλαπηπρζνχλ, αιιά έρνπλ ζπλππνινγηζηεί ζηηο πξνεγνχκελεο 

ελφηεηεο θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ επφκελσλ, πξνθχπηεη φηη ην αληηθείκελν απηφ 

αληηκεησπίδεηαη απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο θάζε θνξά αλάινγα κε ηε 

κεζνδνινγία πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν εξεπλεηήο θαη φηη ππάξρνπλ πνιιέο δπλαηφηεηεο 

ζπλδπαζκνχ ηνπο ζε έξγα ή δξαζηεξηφηεηεο, γεληθά, αιιά θαη ζην θνκκάηη ηεο 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο εηδηθφηεξα. 

 

Κάηη αλάινγν ζα επηρεηξεζεί, ινηπφλ, θαη ζηηο επφκελεο ελφηεηεο, έλαο ζπλδπαζκφο 

κεζνδνινγηψλ πνπ ζηνρεχεη ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ζπιιερζέλησλ ζηνηρείσλ απφ ηε 

ιεηηνπξγία κηαο εγθαηάζηαζεο, ψζηε λα εληνπηζηνχλ πηζαλνί θίλδπλνη, κε ζθνπφ ηελ 

πξφιεςε ηεο εκθάληζήο ηνπο, ηε δηαρείξηζε ηεο εθδήισζήο ηνπο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ 

ησλ επηπηψζεψλ ηνπο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
ο
: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 

 

 

Ζ αλάπηπμε ηεο κεζνδνινγίαο, ε νπνία ζα αθνινπζεζεί απφ ηελ εξγαζία, θαη ε ρξήζε 

ηεο ζηελ παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο κειέηεο πεξίπησζεο 

απνηππψλεηαη ζην παξφλ θεθάιαην.  

 

Σν πξψην ζηάδην, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο κεζνδνινγίεο ησλ ΜΠΔ θαη ΜΠΔ, αθνξά 

ζηελ απνηχπσζε ηνπ θπζηθνχ θαη ηνπ αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο ζην νπνίν 

βξίζθεηαη ε κειέηε πεξίπησζε. ηφρνο ηεο θάζεο απηή είλαη λα παξνπζηαζηεί ην 

πεξηβάιινλ, πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη, θαη ηα θπζηθά ζηνηρεία θαη θαηλφκελα πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή 

θαη επηδξνχλ ζηε δηακφξθσζε απηνχ ηνπ πεξηβάιινληνο. Απηά εληζρχνπλ ή πεξηνξίδνπλ 

ηηο επηπηψζεηο απφ ηε δξαζηεξηφηεηα.  

 

ηε ζπλέρεηα, ζεηξά έρεη ε παξνπζίαζε ηεο κειέηεο πεξίπησζεο. πγθεθξηκέλα, 

πεξηγξάθεηαη ε ππφ κειέηε εγθαηάζηαζε, απνηππψλνληαο ηνλ εμνπιηζκφ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο θαη πεξηγξάθεηαη ε παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία πνπ ιακβάλεη ρψξα. Βνεζεηηθφ ζηνηρείν θαη απφ ηα πην ζεκαληηθά απνηειεί 

ε ραξηνγξάθεζε ησλ δηεξγαζηψλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ εθάζηνηε παξαγσγηθή δηαδηθαζία, 

θαζψο παξηζηάλεηαη γξαθηθά ε ξνή πνπ αθνινπζεί ε ελέξγεηα θαη νη πξψηεο χιεο 

πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί ην εμαγψγηκν πξντφλ θαη θαίλνληαη ηα ζεκεία ζηα νπνία 

κπνξεί λα ειινρεχνπλ θίλδπλνη γηα ηε ιεηηνπξγία, αιιά θαη γηαηί δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

ζηνλ αλαγλψζηε – είηε απηφο είλαη εκπιεθφκελν κέξνο ζηε ιεηηνπξγία ή δηνίθεζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο, είηε εξεπλεηήο είηε απιφο αλαγλψζηεο - λα θαηαιάβεη εχθνια πσο 

πξαγκαηνπνηείηαη ε επηρεηξεκαηηθή απηή δξαζηεξηφηεηα.  

 

Ζ ηξίηε θάζε αθνξά ζηα δεδνκέλα – ζηνηρεία απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Αξρηθά, γίλεηαη ε παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ππάξρνπλ θαη πνπ θαηαγξάθεη ην 

πξνζσπηθφ ηεο εγθαηάζηαζεο, ζηε ζπλέρεηα δεκηνπξγνχληαη θάπνηα δηαγξάκκαηα 

ζπλνιηθήο απεηθφληζεο ησλ δεδνκέλσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ρξνλνζεηξέο δεδνκέλσλ 

γηα θαιχηεξε θαη γξεγνξφηεξε θαηαλφεζε ηεο επί ζεηξά εηψλ ιεηηνπξγίαο, θαη ηέινο, 

πξαγκαηνπνηείηαη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα δεη θαλείο πσο 

ζπκπεξηθέξεηαη ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ – ν πιεζπζκφο – θαη λα εθηηκήζεη αλ κπνξεί 
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λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα ζηαηηζηηθά κεγέζε πνπ πξνθχπηνπλ σο αληηπξνζσπεπηηθφ 

ζηνηρείν γηα ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ.  

 

Αθνχ πξνεγεζνχλ ηα αλσηέξσ βήκαηα, αθνινπζεί ε ζεηξά ηεο εθηίκεζεο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ θαη επηπηψζεσλ απφ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο 

κειέηεο πεξίπησζεο. Βάζεη ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζην θεθάιαην 2, δχν εξγαιεία πνπ αμηνινγνχλ θάπνηα θξίζηκα ζεκεία ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα εμάγνπλ απνηειέζκαηα θηλδχλνπ θαη επηπηψζεσλ είλαη 

ην εξγαιείν πνηφηεηαο FMEA θαη ε Αλάιπζε Κχθινπ Εσήο (ΑΚΕ).  

 

Απηέο νη δχν κέζνδνη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην θνκκάηη ηεο εθηίκεζεο θηλδχλσλ θαη 

επηπηψζεσλ, αλαγλσξίδνληαο κε ην FMEA ηνπο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ 

απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο δξαζηεξηφηεηαο, θαη κε ηελ ΑΚΕ ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο 

πνπ πξνθχπηνπλ πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί κία πνζφηεηα – ιεηηνπξγηθή κνλάδα 

πξντφληνο.  

 

ην ηειεπηαίν ζηάδην θαη θεθάιαην ηεο εξγαζίαο ζα θαηαγξαθνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλσηέξσ αλάιπζε θαη ζα παξνπζηαζηνχλ πξνηάζεηο 

δηαρείξηζεο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ ηεο παξνπζηαδφκελεο κειέηεο πεξίπησζεο, 

πηνζεηψληαο επνκέλσο ζηελ ηειεπηαία θάζε ην ζηάδην ησλ ΜΠΔ θαη ΜΠΔ απηήο ησλ 

ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ δηαρείξηζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο επίπησζεο πνπ ελδέρεηαη λα 

πξνθχπηεη.   

 

πλνςίδνληαο ηα βήκαηα ηεο κεζνδνινγίαο: 

1. Απνηχπσζε θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο, άκεζα επεξεαδφκελνπ απφ 

ηε κειέηε πεξίπησζεο 

2. Παξνπζίαζε κειέηεο πεξίπησζεο 

3. Απνηχπσζε δεδνκέλσλ-ζηνηρείσλ κειέηεο πεξίπησζεο 

- Παξνπζίαζε δεδνκέλσλ 

- Υξήζε δηαγξακκάησλ 

- ηαηηζηηθή αλάιπζε 

4. Αλάιπζε δεδνκέλσλ – Δθηίκεζε πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ θαη πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ  
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- Υξήζε κεζνδνινγίαο FMEA γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ  θηλδχλνπ ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο 

- Υξήζε κεζνδνινγίαο ΑΚΕ (LCA) γηα ηελ εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ απφ ηε δξαζηεξηφηεηα 

5. Αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ζπκπεξάζκαηα 

6. Πξνηάζεηο δηαρείξηζεο πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
ο
 : ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΧΗ 

 

 

 

Δηθόλα 3. Μαθέηα Μνλάδαο IV ΑΖ Μεγαιόπνιεο Β 

 

 

 

 

Δηθόλα 4. Μνλάδα IV ΑΖ Μεγαιόπνιεο Β 
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ηε κειέηε πεξίπησζεο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο ζα πεξηγξαθεί, ζα αλαιπζεί θαη ζα 

αμηνινγεζεί σο πξνο ηελ επηιεγκέλε κεζνδνινγία εθηίκεζεο θαη αμηνιφγεζεο 

πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ ν Αηκνειεθηξηθφο ηαζκφο (ΑΖ) Β΄ ηεο Γεκφζηαο 

Δπηρείξεζεο Ζιεθηξηζκνχ (ΓΔΖ) ζηελ πεξηνρή ηεο Μεγαιφπνιεο ζην λνκφ Αξθαδίαο 

θαη ζπγθεθξηκέλα ε Μνλάδα IV.  

 

Ζ επηινγή ελφο ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο έγηλε ιφγσ 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηεο εξεπλήηξηαο θαη ηνπ πεξηβαιινληηθνχ 

ελδηαθέξνληνο πνπ παξνπζηάδεη ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηε ρξήζε ιηγλίηε 

σο θαπζίκνπ ηνπ ελ ιφγσ ζηαζκνχ.  

 

Σα βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ ζηαζκνχ αληιήζεθαλ απφ ηε ΓΔΖ θαη 

ζπγθεθξηκέλα, ηε Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο Παξαγσγήο (ΓΠΠ), θαη ηε Γηεχζπλζε 

Πεξηβαιινληηθήο Αδεηνδφηεζεο (ΓΗΠΑ) ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο 

(ΤΠΔΝ), ελψ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ζηνηρεία απφ πεγέο, φπνπ ζα αλαθέξνληαη ζην 

εθάζηνηε ζεκείν ρξήζεο ηνπο. 

 

4.1 Πεξηγξαθή ηνπνζεζίαο θαη απνηύπσζε θπζηθνύ θαη αλζξσπνγελνύο 

πεξηβάιινληνο ζηελ πεξηνρή ηνπ ζηαζκνύ   

 

 

Ζ Μνλάδα ΗV ηνπ ΑΖ Μεγαιφπνιεο Β΄ είλαη εγθαηεζηεκέλε 7 ρηιηφκεηξα δπηηθά ηεο 

πφιεο ηεο Μεγαιφπνιεο ζην λνκφ Αξθαδίαο. Ο λνκφο Αξθαδίαο, κε έθηαζε 4.419km
2
 

θαη πξσηεχνπζα ηελ Σξίπνιε, βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο Πεινπνλλήζνπ, γεσγξαθηθά, 

θαη ζπλνξεχεη κε φινπο ηνπο λνκνχο ηεο Πεινπνλλήζνπ (Ν. Μεζζελίαο ζηα ΝΓ, Ν. 

Λαθσλίαο ζηα ΝΑ, Ν. Ζιείαο ζηα Γ, Αραΐαο ζηα ΒΓ, Κνξηλζίαο ζηα ΒΑ θαη Αξγνιίδαο 

ζηα Α).   

 

Ζ θπζηνγξαθηθή έθηαζε ηνπ λνκνχ θαηαλέκεηαη ζε πεδηλή 8,82%, εκηνξεηλή 28,62% 

θαη νξεηλή 62,56%. Οη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ λνκνχ εληάζζνληαη θαη ζηνπο 

ηξεηο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, πξσηνγελή, δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή, φπνπ ζην δεχηεξν 

αλήθνπλ θαη ηα κεγάια εξγνζηάζηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο ΓΔΖ απφ 

ιηγλίηε ζηελ πεξηνρή ηεο Μεγαιφπνιεο, θαζψο θαη ην πδξνειεθηξηθφ εξγνζηάζην ηεο 
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ΓΔΖ ζηνλ πνηακφ Λάδσλα, αιιά θαη εγθαηαζηάζεηο ΑΠΔ απφ αηνιηθή θαη ειηαθή 

ελέξγεηα.  

 

 

Δηθόλα 5. Ννκόο Αξθαδίαο - Υάξηεο Πεινπνλλήζνπ  

(Πεγή: Google Maps) 

 

Ζ Μεγαιφπνιε είλαη ρηηζκέλε ζην νκψλπκν νξνπέδην ζε πςφκεηξν 430 κέηξσλ, θνληά 

ζηε ζέζε ηεο αξραίαο πφιεο, απέρεη απφ ηελ Σξίπνιε 40 km, αλήθεη απηνδηνηθεηηθά 

ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ θαη είλαη έλαο απφ ηνπο πέληε ζπλνιηθά δήκνπο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αξθαδίαο κε 11.687 θαηνίθνπο ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία 

απνγξαθή ηνπ 2011 ηεο ΔΛΣΑΣ.  

 

ηελ πεξηνρή βξίζθνληαη κεγάια απνζέκαηα ιηγλίηε, ηα κεγαιχηεξα ζηελ Διιάδα κεηά 

ηεο Πηνιεκαΐδαο θαη έηζη ηε δεθαεηία ηνπ 1960 ε ΓΔΖ μεθίλεζε ηελ εμφξπμε ηνπ 

ιηγλίηε ηεο πεξηνρήο θαη θαηαζθεπάζηεθαλ νη κνλάδεο Η, ΗΗ, ΗΗΗ θαη IV έθηνηε ησλ 

κεγάισλ ζεξκνειεθηξηθψλ ζηαζκψλ Α΄ (κνλάδεο I, II, III) θαη B΄ (κνλάδα IV) κε 

θαχζηκν ην ιηγλίηε, ελψ απφ ηνλ Ηαλνπάξηνπ ηνπ 2016 ιεηηνπξγεί ππφ δνθηκαζηηθή 

ιεηηνπξγία ε κνλάδα V ηνπ ΑΖ Μεγαιφπνιεο Β΄ κε θαχζηκν θπζηθφ αέξην. Οη 

κνλάδεο, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα είλαη νη ΗΗΗ, ΗV θαη V. Οη δχν πξψηεο (I θαη II) 
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έρνπλ ζηακαηήζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο ιφγσ αδπλακίαο ζπκκφξθσζεο κε ηελ εζληθή θαη 

επξσπατθή πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία. 

 

4.1.1 Φπζηθό Πεξηβάιινλ 

 

 

Ο λνκφο Αξθαδίαο δηαξξέεηαη απφ ηνπο πνηακνχο Πελεηφ, Αιθεηφ, Λάδσλα, Δπξψηα. Ο 

Αιθεηφο απνηειεί ηνλ θπξηφηεξν πνηακφ ηεο πεξηνρήο, κε κήθνο 110 km θαη έθηαζε 

ζπλνιηθήο ιεθάλεο απνξξνήο 3.600 km
2
, ν νπνίνο δηέξρεηαη κέζα απφ ηελ πεξηνρή ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο ΓΔΖ κε θαηεχζπλζε ξνήο απφ ΝνηηνΑλαηνιηθά πξνο 

ΒνξεηνΓπηηθά θαη δηαπεξλψληαο ην λνκφ Ζιείαο εθβάιιεη ζην Ηφλην Πέιαγνο.  

 

ηελ θνηιάδα ηνπ Αιθεηνχ ζηε δπηηθή πιεπξά ηεο ιεθάλεο εθηείλνληαη πεξηζζφηεξν 

γφληκεο εθηάζεηο. ην ππφινηπν κέξνο ηεο ιεθάλεο ην έδαθνο θξίλεηαη κέηξηαο 

γνληκφηεηαο. Σα εδάθε ηεο πεξηνρήο ραξαθηεξίδνληαη σο πεινακκψδε, ειαθξψο φμηλα, 

θησρά ζε αλζξαθηθφ αζβέζηην θαη ζε νξγαληθή νπζία.  

 

 

Δηθόλα 6. Γεσγξαθηθή Θέζε ησλ Αηκνειεθηξηθώλ ζηαζκώλ ηεο ΓΔΖ Α.Δ. ζηε Μεγαιόπνιε θαη ε 

ξνή ηνπ Αιθεηνύ Πνηακνύ  

(Πεγή: Google Maps) 

 

Ζ πεξηνρή ηνπ λ. Αξθαδίαο παξνπζηάδεη ηελ ηππηθή βιάζηεζε, θαζψο παξά ηηο πνιιέο 

βξνρνπηψζεηο πνπ δέρεηαη, θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν επηθξαηνχλ ρακειέο 

ζεξκνθξαζίεο, νη νπνίεο δελ δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάπηπμή ηεο. Σέινο, νη θαηνιηζζήζεηο 
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θαη νη ππξθαγηέο ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο έρνπλ ζπκβάιιεη ζηελ αιιαγή ηνπ εδάθνπο 

θαη ηεο δαζηθήο βιάζηεζεο. 

 

Ζ δαζηθή θιηκαηηθή δψλε ζηελ νπνία αλήθεη ε Μεγαιφπνιε ραξαθηεξίδεηαη σο 

ζεξκφηεξε δψλε θπιινβφισλ πιαηπθχιισλ, δειαδή ε δψλε απηή ζπκπεξηιακβάλεη 

δάζε πιαηπθχιινπ δξπφο (Quercus conferta), απφδηζθνπ δξπφο (Quercus petraea), 

πνδηζθνθφξνπ δξπφο (Quercus pedunculata), ηζέξνπ (Quercus cerris) ή θαζηαληάο 

(Castanea sativa).  Ζ αληηζηνηρία κε ηαμηλφκεζε ηεο δαζηθήο βιάζηεζεο ηεο Διιάδαο 

θαηά Νηάθε (1973) είλαη Quercion confertae. (Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ, 2011) 

 

4.1.1.1 Κλιμαηολογικά δεδομένα  

 

 

Οη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαζνξίδνπλ ζε κηα πεξηνρή ην  θπζηθφ ηνπίν θαη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζε απηφ. Σν θιίκα ηεο Μεγαιφπνιεο θαη ηεο 

Αξθαδίαο ραξαθηεξίδεηαη σο νξεηλφ εχθξαην θιίκα κε μεξφ ζέξνο, θαζψο ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ λνκνχ είλαη νξεηλφ θαη ιίγεο πεξηνρέο βξέρνληαη απφ ζάιαζζα. 

Γη’ απηφ, ζηελ πεξηνρή ζεκεηψλνληαη ζρεηηθά κεγάιεο επνρηαθέο θαη εκεξήζηεο 

δηαθπκάλζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο, ελψ παξαηεξνχληαη πςειά πνζνζηά ζρεηηθήο 

πγξαζίαο.  

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, νη ρεηκεξηλνί κήλεο ραξαθηεξίδνληαη απφ αξθεηά ρακειέο 

ζεξκνθξαζίεο κε παγεηνχο, αιιά θαη πνιιέο βξνρνπηψζεηο, ελψ ην θαινθαίξη ε 

ζεξκνθξαζία αλεβαίλεη ζε πςειά επίπεδα.   

 

4.1.1.2 Θερμοκραζιακά δεδομένα  

 

 

ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ εμεηάδεηαη ππάξρνπλ κεηεσξνινγηθνί ζηαζκνί ηεο ΓΔΖ, 

ηεο ΔΜΤ θαη ηνπ Δζληθνχ Αζηεξνζθνπείνπ Αζελψλ. Σν πςφκεηξν ηνπ κεηεσξνινγηθνχ 

ζηαζκνχ γηα ηελ έξεπλα ηνπ Δζληθνχ Αζηεξνζθνπείνπ Αζελψλ ζηελ πεξηνρή ηεο 

Μεγαιφπνιεο απφ ηνλ νπνίν πξνέθπςαλ νη αθφινπζεο κεηξήζεηο είλαη 435m, ην 

γεσγξαθηθφ ηνπ πιάηνο είλαη 37,40º θαη ην κήθνο 22,13º, ελψ ε απφζηαζή ηνπ απφ ηελ 
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πιεζηέζηεξε ζαιάζζηα αθηή είλαη 41 km. Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ 

πξνθχπηεη φηη ε κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία είλαη ίζε κε 14,3
o
C, ελψ ε κέζε ζεξκνθξαζία 

ηνπ ςπρξφηεξνπ κήλα είλαη 6,4
o
C θαη ε κέζε ειάρηζηε ζεξκνθξαζία ηνπ ςπρξφηεξνπ 

κήλα είλαη 2,1
o
C. Δπίζεο, ε κέζε ζεξκνθξαζία ηνπ ζεξκφηεξνπ κήλα είλαη 22,7

o
C, ελψ 

ε κέζε κέγηζηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζεξκφηεξνπ κήλα είλαη 31,1
o
C θαη ε κέζε 

ζεξκνθξαζία ηνπ ηεηξακήλνπ Μαΐνπ – Απγνχζηνπ ίζε κε 20,4
o
C. Ο αξηζκφο ησλ κελψλ 

κε κέζε ζεξκνθξαζία κεγαιχηεξε απφ 10
o
C είλαη 8, ελψ ν αξηζκφο ησλ κελψλ κε κέζε 

ζεξκνθξαζία κεγαιχηεξε απφ 20
o
C είλαη 3. (Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ, 2011) 

 

Δπίζεο, απφ ηα ζηνηρεία γηα ηελ πεξίνδν 1995-2005 ηνπ κεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ ηεο 

ΓΔΖ ζηελ πεξηνρή πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ 

γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηεο Μνλάδαο V πξνθχπηεη φηη ε ειάρηζηε 

ζεξκνθξαζία πνπ έρεη θαηαγξαθεί ηελ πεξίνδν 1995-2005 είλαη -11,9
o
C (Φεβξνπάξηνο) 

θαη ε κέγηζηε 41,1
o
C (Ηνχιηνο).  

 

4.1.1.3 τεηική Τγραζία  

 

 

Ζ πγξαζία απνηειεί έλα θξίζηκν κέγεζνο κέηξεζεο κεηεσξνινγηθψλ δεδνκέλσλ, θαζψο 

ζπλδέεηαη κε ην θαζεκεξηλφ βηνηηθφ επίπεδν ησλ αλζξψπσλ, αιιά θαη κε ην γεγνλφο φηη 

αλ ζηελ πεξηνρή επηθξαηνχλ ζπλζήθεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο ε πγξαζία εληείλεη ην 

θαηλφκελν. Ζ πεξηνρή ηεο Μεγαιφπνιεο ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειή ζρεηηθή πγξαζία, 

ηεο νπνίαο ε κέζε κεληαία ηηκή θπκαίλεηαη απφ 56% ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο έσο θαη 

85% ηνπο ρεηκεξηλνχο (ΜΠΔ λέαο κνλάδαο V ΑΖ Μεγαιφπνιεο Β΄, 2009).  

 

Ζ Δζληθή Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία (ΔΜΤ) γηα ηελ πεξηνρή ηεο Σξίπνιεο δίλεη ηα 

αθφινπζα ζηνηρεία γηα ηε κέζε κεληαία πγξαζία ζε πνζνζηφ ζε εηήζηα βάζε.  

 

Πίλαθαο 2. Μέζε κεληαία ζρεηηθή πγξαζία [%] 

(Πεγή: ΔΜΤ) 

Πεξηνρή/κήλαο ΗΑΝ ΦΔΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΗ ΗΟΤΝ ΗΟΤΛ ΑΤΓ ΔΠ ΟΚΣ ΝΟΔ ΓΔΚ 

Σξίπνιε 76.3 73.8 69.3 63.1 57.7 48.0 44.9 46.4 55.5 67.1 75.6 77.8 
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Γηάγξακκα 1. Γηάγξακκα θαηαλνκήο κέζεο κεληαίαο ζρεηηθήο πγξαζίαο ζην κεηεσξνινγηθό ζηαζκό 

Σξίπνιεο  

(Πεγή: ΔΜΤ) 

 

 

Γηάγξακκα 2. Καηαλνκή κέζεο κεληαίαο ζρεηηθήο πγξαζίαο  

(Πεγή: ΔΜΤ – ΜΠΔ Αγσγνύ Φπζηθνύ Αεξίνπ, 2010) 

 

4.1.1.4 Ανεμολογικά δεδομένα 

 

 

Οη άλεκνη πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή είλαη θπξίσο βνξεηνδπηηθνί κε ηαρχηεηα κεηαμχ 

0,4 m/s έσο 10 m/s κε εκθάληζε θπξίσο ηνπο εαξηλνχο θαη θαινθαηξηλνχο κήλεο, ελψ ην 

ρεηκψλα επηθξαηνχλ αλαηνιηθνί θαη λνηηναλαηνιηθνί άλεκνη. Ζ κέζε κεληαία ηαρχηεηα 
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ηνπ αλέκνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Μεγαιφπνιεο θπκαίλεηαη απφ 1,2 m/s έσο 1.9m/s βάζεη 

ηνπ ζηαζκνχ ηεο ΓΔΖ ζηνλ ΑΖ γηα ηελ πεξίνδν 1995-2005, σζηφζν απφ ηελ ΔΜΤ 

πξνθχπηνπλ ν πίλαθαο κε ηα ζηνηρεία ηεο κέζεο ηαρχηεηαο αλέκνπ θαη ε θαηεχζπλζε 

ηνπ ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ζρεηηθφ ξνδφγξακκα γηα ην ζηαζκφ ηεο Σξίπνιεο. Σέινο, 

ε εηθφλα 7  δείρλεη ρξσκαηηθά ηελ θαηαλνκή ηεο αηνιηθήο έληαζεο ζηελ Διιάδα, φπνπ 

κπνξεί θαλείο λα δεη θαη ηηο ηαρχηεηεο ησλ αλέκσλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή ηεο 

Αξθαδίαο.  

 

Πίλαθαο 3. Καηεπζύλζεηο θαη εληάζεηο (Beaufort) αλέκσλ ζην κεηεσξνινγηθό ζηαζκό Σξίπνιεο  

(Πεγή: ΔΜΤ – ΜΠΔ Αγσγνύ Φπζηθνύ Αεξίνπ, 2010) 

  

 

 

 

Γηάγξακκα 3. Ρνδόγξακκα Αλέκνπ (% ζπρλόηεηα εκθάληζεο) (έληαζε αλέκνπ ζε θιίκαθα Beaufort) 

ζην κεηεσξνινγηθό ζηαζκό Σξίπνιεο  

(Πεγή: ΔΜΤ – ΜΠΔ Αγσγνύ Φπζηθνύ Αεξίνπ, 2010) 
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Δηθόλα 7. Υξσκαηηθή Καηαλνκή αηνιηθήο έληαζεο ζηελ Διιάδα  

(Πεγή: ΚΑΠΔ) 

 

4.1.1.5 Ηλιοθάνεια  

 

 

Ζ ειηνθάλεηα πνπ επηθξαηεί ζηελ πεξηνρή ζρεηίδεηαη κε ηελ επεκεξία ησλ πνιηηψλ, ηελ 

αλάπηπμε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αληίδξαζε κε θσηνρεκηθνχο ξχπνπο ζηελ  

αηκφζθαηξα. Απφ ην κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ ζηελ Σξίπνιε πξνθχπηεη ε κέζε κεληαία 

ειηαθή αθηηλνβνιία ζε νξηδφληην επίπεδν ζε εηήζηα βάζε ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν 

πίλαθα. (ΣΔΔ, 2012) 

     

Πίλαθαο 4. Μέζε κεληαία δηάρπηε ειηαθή αθηηλνβνιία ζην νξηδόληην επίπεδν [kWh/m
2
.mo] 

(Πεγή: ΣΔΔ, 2012) 

Πεξηνρή/κήλαο ΗΑΝ ΦΔΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΗ ΗΟΤΝ ΗΟΤΛ ΑΤΓ ΔΠ ΟΚΣ ΝΟΔ ΓΔΚ 

Σξίπνιε 25.8 32.5 50.8 65.7 81.6 85.3 85.0 73.7 55.8 40.6 27.0 22.7 
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ηνλ αθφινπζν ράξηε θαίλεηαη θαη ρξσκαηηθά ε ειηαθή έληαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ 

πεξηνρή ηνπ λνκνχ Αξθαδίαο, φπνπ κπνξεί θαλείο λα ηε ζπγθξίλεη κε ηελ έληαζε ζηηο 

δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο.  

 

 

Δηθόλα 8. Υξσκαηηθή Καηαλνκή ειηαθήο έληαζεο ζηελ ειιαδηθό ρώξν  

(Πεγή: ΚΑΠΔ) 

 

4.1.1.6 Τεηός - Βροτοπηώζεις 

 

 

Απφ ηηο θαηαγξαθέο ηνπ κεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ ηεο Μεγαιφπνιεο ζηε κειέηε ηνπ 

Αζηεξνζθνπείνπ αληιείηαη ε πιεξνθνξία φηη ην κέζν εηήζην χςνο πεηνχ 

(βξνρνπηψζεσλ) αλέξρεηαη ζηα 893mm, ελψ ην κέζν χςνο πεηνχ ηνπ ηεηξακήλνπ 

Μαΐνπ – Απγνχζηνπ είλαη 108mm (Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ, 2011).  
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Δπίζεο, απφ ην κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ ηεο ΔΜΤ ζηελ Σξίπνιε πξνθχπηεη ζην 

δηάγξακκα 4 ε θαηαλνκή γηα ην κέζν κεληαίν χςνο βξνρήο, κε πξφζζεηε θαηαλνκή θαη 

γηα ηηο κέζεο ηηκέο ησλ κεγίζησλ κεηξήζεσλ ζην 24σξν.  

 

 

Γηάγξακκα 4. Καηαλνκή κέζνπ κεληαίνπ ύςνπο βξνρήο (mm)  

(Πεγή: ΔΜΤ – ΜΠΔ Αγσγνύ Φπζηθνύ Αεξίνπ, 2010) 

 

Όπσο πξνθχπηεη ν κεγάινο φγθνο βξνρήο παξνπζηάδεηαη ην Φζηλφπσξν θαη ην Υεηκψλα 

θαη ην Μάξηην. 

 

4.1.2 Αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ 

 

 

 4.1.2.1 Γημογραθικές Σάζεις  

 

 

χκθσλα κε ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) ν κφληκνο πιεζπζκφο ηεο 

Μεγαιφπνιεο, ε νπνία απνηειεί ηελ πην θνληηλή πφιε ζηνλ ΑΖ Μεγαιφπνιεο Β΄ θαη 

έδξα ηνπ Γήκνπ Μεγαιφπνιεο, παξνπζηάδεη απμεηηθή ηάζε θαηά ηηο ηειεπηαίεο ηξεηο 

απνγξαθέο ζε αληίζεζε κε ηελ αξλεηηθή ηάζε πνπ παξαηεξείηαη ζηνλ πιεζπζκφ ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αξθαδίαο ζηελ νπνία αλήθεη. ην Γήκν Μεγαιφπνιεο 

αλήθνπλ θαη νη Γεκνηηθέο Δλφηεηεο Γφξηπλνο θαη Φαιαηζίαο. Χο κφληκν πιεζπζκφ ε 

Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή νξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ ηε ζπλήζε δηακνλή 

ηνπο ζε θάζε πεξηθέξεηα, λνκφ, δήκν/θνηλφηεηα, δεκνηηθφ/θνηλνηηθφ δηακέξηζκα θαη 

απηνηειή νηθηζκφ.  
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Πίλαθαο 5. Πιεζπζκόο Γήκνπ Μεγαιόπνιεο θαη Π.Δ. Αξθαδίαο κεηά ηηο απνγξαθέο 2011, 2001, 

1991  

(Πεγή: ΔΛΣΑΣ) 

 

Πιεζπζκόο (άλζξσπνη) 

Γήκνο Μεγαιόπνιεο 
Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα 

(Ννκόο) Αξθαδίαο 

Απνγξαθή 2011 10.687 86.685 

Απνγξαθή 2001 8.126 91.326 

Απνγξαθή 1991 4.684 105.309 

 

Καηά ηελ ηειεπηαία απνγξαθή ηνπ 2011 ν πιεζπζκφο έρεη θαηαλεκεζεί θαηά ειηθηαθέο 

νκάδεο πξνο ην παξφλ κφλν γηα ηηο πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο, κε απνηέιεζκα ε ειηθηαθή 

θαηαλνκή ησλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ Μεγαιφπνιεο λα ππάξρεη κφλν γηα ηα έηε 2001 θαη 

1991. Χζηφζν, απηφ πνπ είλαη ρξήζηκν λα δεη θαλείο ζε απηή ηελ επαξρηαθή πεξηνρή 

είλαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ην επίπεδν ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο θαη 

ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ θαηνίθσλ, θαζψο απνηεινχλ ζηνηρεία πνπ αλαδεηθλχνπλ ην 

δπλακηθφ γηα αλάπηπμε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο ελφο ηφπνπ.  

 

ηνλ αθφινπζν, ινηπφλ, πίλαθα θαίλεηαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ην νπνίν θαηέρνπλ νη 

θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο ηεο Μεγαιφπνιεο, ζπλνιηθά θαη θαηά θχιν, θαηά ηηο ηειεπηαίεο 

ηξεηο απνγξαθέο κε ηελ επηζήκαλζε φηη επεηδή δεκηνπξγήζεθαλ λέεο θαηεγνξίεο ή 

ελνπνηήζεθαλ θάπνηεο κεηαμχ ησλ απνγξαθψλ, γηα πξνεγνχκελεο απνγξαθέο θάπνηα 

ζηνηρεία δελ απαληψληαη.  

 

Βαζηθφ ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγεη ε αλάγλσζε ηνπ παξαθάησ πίλαθα είλαη ε 

αχμεζε ζε φια ηα επίπεδα εθπαίδεπζεο ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ κε ζεηηθφ ηελ αχμεζε 

ζηηο θαηεγνξίεο ησλ αλσηέξσλ επηπέδσλ εθπαίδεπζεο θαη ζπνπδψλ.  
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Πίλαθαο 6. Καηαλνκή Πιεζπζκνύ Γήκνπ Μεγαιόπνιεο βάζεη επηπέδνπ εθπαίδεπζεο  

(Πεγή: ΔΛΣΑΣ) 

Δπίπεδν 

Δθπαίδεπζεο 

Απνγξαθή 2011 Απνγξαθή 2001 Απνγξαθή 1991 

Άξξελεο Θήιεηο ύλνιν Άξξελεο Θήιεηο ύλνιν Άξξελεο Θήιεηο ύλνιν 

Με 

θαηαηαζζόκελα 

άηνκα 

294 262 556 - - - - - - 

Γε γλσξίδεη γξαθή 

θαη αλάγλσζε 

510 891 

 

1.401 

 

43 212 255 28 144 172 

Δγθαηέιεηςαλ ην 

δεκνηηθό, αιιά 

γλσξίδνπλ γξαθή 

θαη αλάγλσζε 

166 354 520 114 181 295 

Φνηηνύλ ζην 

δεκνηηθό 
281 300 581 - - - 

Απόθνηηνη 

Γεκνηηθνύ 
1.750 1.658 3.408 1.440 1.294 2.734 853 830 1.683 

Απόθνηηνη 

3ηάμηνπ 

Γπκλαζίνπ 
1.102 650 1.752 

542 429 971 301 268 569 

Πηπρηνύρνη ΣΔ 235 23 258 - - - 

Πηπρηνύρνη ΣΔΛ 206 110 316 - - - 

Απόθνηηνη Γελ. 

Λπθείνπ ή 6ηάμηνπ 

Γπκλαζίνπ ή ΔΠΛ 

1.219 1.107 2.326 616 702 1.318 498 403 901 

Πηπρηνύρνη 

Μεηαδεπη/ζκηαο 

Δθπαίδεπζεο 

(ΗΔΚ, Κνιέγηα 

θιπ) 

190 135 325 69 57 126 - - - 

Πηπρηνύρνη ΣΔΗ, 

ΚΑΣΔ, ΚΑΣΔΔ, 

Αλώηεξεο ρνιήο 

θαη 

Δθθιεζηαζηηθήο 

εθπ/ζεο 
473 446 919 

166 79 245 62 24 86 

Πηπρηνύρνη ΑΔΗ 157 123 280 100 70 170 

Κάηνρνη 

Μεηαπηπρηαθνύ 
2 1 3 3 2 5 

Κάηνρνη 

Γηδαθηνξηθνύ 
4 6 10 - - - 

ύλνιν 5.538 5.149 10.687 3.927 3.690 7.617 1.982 1.941 3.923 
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4.1.2.2 Απαζτόληζη  

 

 

Ζ απαζρφιεζε ηνπ πιεζπζκνχ, ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο ηελ νπνία βηψλεη ε ρψξα, απνηειεί έλα θξίζηκν παξάγνληα αλαγλψξηζεο ηνπ 

βηνηηθνχ επηπέδνπ ηεο ππφ κειέηεο πεξηνρήο πνπ εμεηάδεηαη θάζε θνξά θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηεο πεξηνρήο ηεο Μεγαιφπνιεο. 

 

Γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο ηνπ πιεζπζκνχ ε Διιεληθή ηαηηζηηθή 

Αξρή ρξεζηκνπνηεί ηνπο φξνπο νηθνλνκηθά ελεξγφο θαη νηθνλνκηθά κε ελεξγφο 

πιεζπζκφο. Ζ θαηεγνξία νηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο δηαθξίλεηαη ζηνπο 

απαζρνινχκελνπο θαη ηνπο αλέξγνπο – ε ππνθαηεγνξία αλέξγσλ «λένη» αλαθέξεηαη ζηα 

άηνκα πνπ δεηνχζαλ εξγαζία γηα πξψηε θνξά, ελψ ν νηθνλνκηθά κε ελεξγφο πιεζπζκφο 

(άηνκα πνπ δήισζαλ φηη δελ εξγάδνληαλ θαη ζπγρξφλσο δελ δεηνχζαλ εξγαζία) 

δηαθξίλεηαη ζε καζεηέο-ζπνπδαζηέο, ζπληαμηνχρνπο θαη ινηπνχο.  

 

Πίλαθαο 7. Οηθνλνκηθά ελεξγόο θαη κε ελεξγόο κόληκνο πιεζπζκόο Γήκνπ Μεγαιόπνιεο  

(Πεγή: ΔΛΣΑΣ) 

Καηεγνξία 

αζρνιίαο 
Τπνθαηεγνξία αζρνιίαο 

Απνγξαθή 2011 Απνγξαθή 2001 

Άξξελεο Θήιεηο ύλνιν Άξξελεο Θήιεηο ύλνιν 

Οηθνλνκηθά 

Δλεξγνί 

Απαζρνινύκελνη 2.082 1.015 3.097 1.804 685 2.489 

Άλεξγνη 

Πξώελ 

απαζρνινύκελνη 
237 147 384 - - - 

«Νένη» 140 114 254 106 48 154 

ύλνιν 377 261 638 206 92 298 

ύλνιν 2.459 1.276 3.735 2.010 777 2.787 

Οηθνλνκηθά 

κε ελεξγνί 

Μαζεηέο-πνπδαζηέο 733 677 1410 - - - 

πληαμηνύρνη 1.970 1.324 3.294 - - - 

Λνηπνί 376 1.872 2.248 - - - 

ύλνιν 3.079 3.873 6.952 1.724 2.704 4.428 

ύλνιν 5.538 5.149 10.687 3.734 3.481 7.215 

 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε κία αχμεζε κέζα ζηε δεθαεηία απφ ην 2001 ζην 

2011 θαη ζηηο δχν θαηεγνξίεο αζρνιίαο, σζηφζν απηφ πνπ έρεη ζεκαζία λα εηπσζεί είλαη 

φηη ε κεγαιχηεξε αχμεζε (114%) παξαηεξείηαη ζηνπο αλέξγνπο, γεγνλφο πνπ ζπλάδεη 

κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηνπο δείθηεο απαζρφιεζεο θαη αλεξγίαο ζε εζληθφ επίπεδν, 
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αιιά θαη θάηη πνπ δπζηπρψο ε επηβεβαίσζή ηνπ απνηειεί ζηνηρείν κείσζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο επκάξεηαο ηεο πεξηνρήο. 

 

Απφ ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί επηβεβαηψλνληαη νη αλσηέξσ δηαπηζηψζεηο θαη ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηεο Πεινπνλλήζνπ, φπνπ δείρλεη ηελ απμεηηθή θαη αξλεηηθή ηάζε ησλ 

αλέξγσλ θαη ησλ απαζρνινχκελσλ αληίζηνηρα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ρξνλνζεηξέο ησλ 

εξεπλψλ ηεο ΔΛΣΑΣ γηα ηελ απαζρφιεζε. Αλ δελ αιιάμεη άξδελ ε πνξεία ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο πεξηνρήο, ηφηε νη ηάζεηο απηέο ζα δηαηεξήζνπλ ηελ 

θιίζε θαη γξακκηθή κνξθή πνπ έρνπλ.  

Γηάγξακκα 5. Απαζρνιεζηκόηεηα πιεζπζκνύ Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ & Σάζεηο 

 

4.1.2.3 Οικονομική Γραζηηριόηηηα 

 

 

Ζ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα κηαο πεξηνρήο ρσξίδεηαη ζηνπο ηξεηο βαζηθνχο ηνκείο, 

πξσηνγελή, δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή ηνκέα. Ζ γεσξγία, ε θηελνηξνθία θαη ε αιηεία 

απνηεινχλ ηηο θπξηφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα, ζην δεπηεξνγελή 

ηνκέα αλήθνπλ νη δξαζηεξηφηεηαο επεμεξγαζίαο θαη κεηαπνίεζεο πξψησλ πιψλ απφ ηνλ 

πξσηνγελή ηνκέα, δειαδή ε εμφξπμε νξπθηνχ πινχηνπ, ε κεηαπνίεζε, ε παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε δηαλνκή λεξνχ, θπζηθνχ αεξίνπ θ.ι.π. θαη νη θαηαζθεπέο. 

Σέινο, ν ηξηηνγελήο ηνκέαο πεξηιακβάλεη ηηο ππεξεζίεο, ηδησηηθέο θαη θξαηηθέο, πνπ 
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ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο ή βνεζνχλ ζηελ πξνψζεζε ησλ 

πξντφλησλ ησλ δχν άιισλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο. ε απηφ ηνλ ηνκέα νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο αλήθνπλ ν ηνπξηζκφο, νη κεηαθνξέο, ην εκπφξην, νη ηξάπεδεο, νη 

αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο (δηθεγφξνη, γηαηξνί, κεραληθνί).  

 

Οη πνηακνί πνπ δηαξξένπλ ην λνκφ Αξθαδίαο, αιιά θπξίσο ν Αιθεηφο πξνζέθεξε ζηελ 

πεξηνρή ηε δπλαηφηεηα επδνθίκεζεο πξάζηλεο γεο θαη παξαγσγηθψλ θαιιηεξγεηψλ, 

φπσο ειηέο, κειηέο, βπζζηληέο, αριαδηέο, θαζηαληέο θαη θαιιηέξγεηεο παηάηαο, 

θεπεπηηθψλ θαη ζηηεξψλ. Ο πξσηνγελήο ηνκέαο κε απηέο ηηο θαιιηέξγεηεο έρεη 

δηαηεξεζεί ζηελ επξχηεξε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηνπ λνκνχ Αξθαδίαο, σζηφζν ζηελ 

πεξηνρή ηεο Μεγαιφπνιεο ε εμφξπμε ηνπ ιηγλίηε θαη ε αλάπηπμε ησλ ιηγληησξπρείσλ 

πεξηφξηζε ηε γεσξγηθή παξαγσγή.  

 

Βάζεη ηεο Έξεπλαο Γηάξζξσζεο Γεσξγηθψλ θαη Κηελνηξνθηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ ηνπ 

έηνπο 2013 ηεο ΔΛΣΑΣ κπνξεί θαλείο λα απνηππψζεη ηε γεσξγηθή θαη θηελνηξνθηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζην λνκφ Αξθαδίαο θαη ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ πνπ αλήθεη ε 

Μεγαιφπνιε. Ζ επηινγή ηεο απεηθφληζεο ηνπ λνκνχ θαη φρη ηνπ Γήκνπ Μεγαιφπνιεο 

γίλεηαη θαζψο δελ ππάξρνπλ πξφζθαηα αμηφπηζηα ζηνηρεία γηα ηηο δχν απηέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζην Γήκν Μεγαιφπνιεο, αιιά θαη φπσο εηπψζεθε ζηελ πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν κεηά ηε ιεηηνπξγία ησλ εξγνζηαζίσλ θαη ηνπ Ληγληηηθνχ θέληξνπ ηεο ΓΔΖ 

θαη ησλ θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηψλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ζηελ πεξηνρή νη άλζξσπνη 

απαζρνινχληαη θαηά θχξην ιφγν ζην δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή ηνκέα.  

Πίλαθαο 8. Αλάπηπμε γεσξγίαο Ννκνύ Αξθαδίαο & Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 

(Πεγή: ΔΛΣΑΣ, 2013) 

Δθηάζεηο (ρηιηάδεο ζηξέκκαηα) Ννκόο Αξθαδίαο Πεινπόλλεζνο 

πλνιηθή Γεσξγηθή Έθηαζε  622 3.453 

Υξεζηκνπνηνύκελε Γεσξγηθή 

Έθηαζε 
530 3.120 

Ακηγώο γεσξγηθέο εθηάζεηο  193 2.095 

Αξδεπόκελε έθηαζε 97 1.052 

Αξδεπζείζα έθηαζε 69 898 

Δηήζηεο θαιιηέξγεηεο  118 315 

Ακπέιηα 12 198 

Γελδξώδεηο θαιιηέξγεηεο 158 2.064 

Διηέο 120 1.731 

Γαζηθέο 1 68 

Μόληκα ιηβάδηα θαη βνζθόηνπνη 200 430 

Άγνλνη βνζθόηνπνη 178 300 

Λνηπέο εθηάζεηο 242 543 
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Γηα ηελ πεξηνρή ηεο Μεγαιφπνιεο, βάζεη ηεο ΜΠΔ γηα ηε κνλάδα V, κπνξνχκε λα 

αληιήζνπκε ηελ πιεξνθνξία φηη ην πνζνζηφ ηεο θαιιηεξγήζηκεο γεο έλαληη απηήο ζε 

αγξαλάπαπζεο είλαη 77% θαη 23% αληίζηνηρα. Οη θαιιηεξγήζηκεο θαηαλέκνληαη ζε 60% 

αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο, 15% δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο, 1,5% θεπεπηηθά θαη 0,5% 

άκπεινη, ελψ κφλν ην 15% ραξαθηεξίδνληαη σο αξδεπφκελεο. 

 

Ζ θηελνηξνθηθή δξαζηεξηφηεηα ζην λ. Αξθαδίαο παξνπζηάδεη εθκεηάιιεπζε ηεο 

πιεηνςεθίαο ησλ θαηεγνξηψλ δψσλ ηεο Διιάδαο. Ζ αλάπηπμε απηνχ ηνπ ηνκέα ζηνλ 

ππφ εμέηαζε γεσγξαθηθφ ρψξν ηεο Αξθαδίαο βαζίζηεθε ζηνπο βνζθνηφπνπο ηεο 

πεξηνρήο, εθηξέθνληαο αηγνεηδή, πξνβαηνεηδή θαη πνπιεξηθά σο θπξηφηεξεο δσηθέο 

εθκεηαιιεχζεηο. Σα αλσηέξσ κπνξεί λα δηαθξίλεη θαλείο κε ηελ αλάγλσζε ηνπ 

παξαθάησ πίλαθα.  

 

Πίλαθαο 9. Κηελνηξνθηθόο ηνκέαο Ννκνύ Αξθαδίαο & Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ  

(Πεγή: ΔΛΣΑΣ, 2013) 

Κηελνηξνθηθόο ηνκέαο  Ννκόο Αξθαδίαο Πεινπόλλεζνο 

Ακηγώο θηελνηξνθηθέο εθηάζεηο (ρηι. ζηξ.) 24 43 

πλνιηθέο Εσηθέο Μνλάδεο 30.528 120.839 

Βνεηδή 

  

Εσηθέο Μνλάδεο 1.431 9.054 

Αξηζκόο Κεθαιώλ 2.402 13.533 

Πξνβαηνεηδή 
Εσηθέο Μνλάδεο 13.836 44.819 

Αξηζκόο Κεθαιώλ 138.361 448.194 

Αηγνεηδή  
Εσηθέο Μνλάδεο 10.513 39.398 

Αξηζκόο Κεθαιώλ 105.134 393.976 

Υνίξνη  
Εσηθέο Μνλάδεο 961 13.298 

Αξηζκόο θεθαιώλ  4.386 53.838 

Ηππνεηδή 
Εσηθέο Μνλάδεο 813 1.902 

Αξηζκόο Κεθαιώλ 1.016 2.377 

Κνπλέιηα 
Εσηθέο Μνλάδεο 47 224 

Αξηζκόο Κεθαιώλ  10.246 44.650 

Πνπιεξηθά  
Εσηθέο Μνλάδεο 2.927 12.143 

Αξηζκόο Κεθαιώλ 329.346 1.182.831 

Κπςέιεο Μειηζζώλ Αξηζκόο Κπςειώλ 44.900 140.778 

 

 

Σέινο, γηα ηελ ηξίηε θαηεγνξία δξαζηεξηφηεηαο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα, ηελ αιηεία, δελ 

κπνξεί θαλείο λα πεη πνιιά ζηελ πεξηνρή απηή, θαζψο ζην λνκφ Αξθαδίαο δελ 

αλαπηχζζεηαη ηδηαηηέξσο, ιφγσ ηεο νξεηλήο γεσκνξθνινγίαο ηνπ λνκνχ, παξά κφλν 

ειάρηζηε δξαζηεξηφηεηα ππάξρεη ζηηο παξαιηαθέο πεξηνρέο.  
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Ο δεπηεξνγελήο ηνκέαο θαηέρεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ 

λνκνχ. Σα ιηγληησξπρεία ηεο πεξηνρήο, νη κνλάδεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

(ιηγληηηθέο, θπζηθνχ αεξίνπ, ΑΠΔ), φπσο επίζεο θαη νη κεηαπνηεηηθέο κνλάδεο θαη 

κνλάδεο ηππνπνίεζεο εηδψλ δηαηξνθήο, κνλάδεο θαηαζθεπήο θαη επηζθεπήο ηεο 

πεξηνρήο ηεο Μεγαιφπνιεο, αιιά θαη ηεο Βηνκεραληθήο Πεξηνρήο (ΒΗ.ΠΔ.) ηεο 

Σξίπνιεο (έθηαζεο 1.620 ζηξεκκάησλ) απνηεινχλ ηηο βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

δεπηεξνγελή ηνκέα ηεο πεξηνρήο.  

 

Οη ππεξεζίεο ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα πνπ ππάξρνπλ ζηε Μεγαιφπνιε αλήθνπλ ηφζν ζην 

δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Οη βαζηθέο ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ φπσο 

Αζηπλνκία, Ππξνζβεζηηθή, Γήκνο, Γαζηθή Τπεξεζία θ.ά. ππάξρνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ 

ζηελ πεξηνρή. Ο ηδησηηθφο ηνκέαο απαξηίδεηαη απφ ηνλ θιάδν ηνπ εκπνξίνπ, αιιά θαη 

ηνπ ηνπξηζκνχ, ν νπνίνο ηα ηειεπηαία ρξφληα ζην λ. Αξθαδίαο παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε 

αλάπηπμε κε ηε δεκηνπξγία θαη αμηνπνίεζε παξαδνζηαθψλ μελψλσλ ζε νξεηλά ρσξηά, 

φπσο ζηε Βπηίλα, ηε Γεκεηζάλα, ηα Λαγθάδηα, ηε ηεκλίηζα θαη ηελ Καξχηαηλα, αιιά 

θαη ζην ρηνλνδξνκηθφ θέληξν ηνπ Μαηλάινπ.  

 

Δθηφο απφ ηνπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο, ηα παξαιηαθά κέξε ηεο πεξηνρήο ηεο 

Κπλνπξίαο ελδείθλπληαη γηα ηε δεκηνπξγία  μελνδνρείσλ θαη camping γηα ηε θηινμελία 

ηνπ ηνπξηζηηθνχ θφζκνπ πνπ ηα επηζθέπηεηαη θαη νξηζκέλνη έρνπλ αμηνπνηήζεη ηε 

δπλαηφηεηα απηή.  

 

Χζηφζν, ν ηνκέαο απηφο δελ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πξσηεχνληεο ηνκείο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζηελ πεξηνρή, θαζψο ην θχξην κεξίδην θαηέρεη ν δεπηεξνγελήο ηνκέαο 

θαη ζηε ζπλέρεηα νη ππεξεζίεο ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέαο (εκπφξην θαη δεκφζην). 
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4.2 Πεξηγξαθή Μνλάδαο ΗV ΑΖ Μεγαιόπνιεο Β΄ 

 

 

4.2.1 Γεληθά ζηνηρεία  

 

 

Ζ κνλάδα IV κε νλνκαζηηθή ηζρχ 300 MWe ηνπ ΑΖ Μεγαιφπνιεο B΄ πνπ είλαη 

εγθαηαζηεκέλε 7 km δπηηθά ηεο πφιεο ηεο Μεγαιφπνιεο, ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ην 1991 

θαη απνηειεί ηελ 4
ε
 θαηά ζεηξά θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδα παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε θχξην θαχζηκν ην ιηγλίηε ησλ Οξπρείσλ ηεο πεξηνρήο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο ΓΔΖ Α.Δ. ζηε Μεγαιφπνιε, γη απηφ θαη ν αξηζκφο 4 ζην φλνκά 

ηεο.  

 

Οη πξψηεο κνλάδεο πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ θαη ιεηηνχξγεζαλ ζην ελεξγεηαθφ θέληξν ηεο 

ΓΔΖ ζηε Μεγαιφπνιε είλαη νη Η, ΗΗ & ΗΗΗ ηνπ ΑΖ Μεγαιφπνιεο Α΄ κε νλνκαζηηθή 

ηζρχ 125 MWe, 125 MWe θαη 300 MWe, κε ηηο δχν πξψηεο λα ηίζεληαη ζε ιεηηνπξγία ην 

1970, ελψ ε ΗΗΗ ην 1975.  

 

Σέινο, ε ΓΔΖ ζέινληαο λα ζηξαθεί ζηελ εηζαγσγή θαη άιισλ πεγψλ πξψησλ πιψλ γηα 

ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, λα κεηξηάζεη ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο ηνπηθήο 

πξψηεο χιεο ηνπ ιηγλίηε θαη λα απμήζεη ηελ επζηάζεηα θαη αμηνπηζηία ηνπ ελεξγεηαθνχ 

ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο ζρεδίαζε, θαηαζθεχαζε θαη έρεη ζέζεη ζε εκηεκπνξηθή 

ιεηηνπξγία απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016 ηε κνλάδα V ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ ηνπ ΑΖ 

Μεγαιφπνιεο Β΄ νλνκαζηηθήο ηζρχνο 830 MW κε θαχζηκν θπζηθφ αέξην.  

 

πλεπψο, ε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ζην ελεξγεηαθφ θέληξν ηεο Μεγαιφπνιεο 

πιεζηάδεη ηα 1400 MW ρσξηζκέλε ζε δχν ζπγθξνηήκαηα κνλάδσλ, ηνλ ΑΖ 

Μεγαιφπνιεο Α΄ κε ηξεηο κνλάδεο πξψηεο χιεο ιηγλίηε θαη ηνλ ΑΖ Μεγαιφπνιεο Β΄ 

κε ηελ ππφ κειέηε κνλάδα πξψηεο χιεο ιηγλίηε θαη ηε κνλάδα πξψηεο χιεο θπζηθνχ 

αεξίνπ. Χζηφζν, δελ είλαη πιένλ φιεο νη κνλάδεο ελ ιεηηνπξγία. Οη πξψηεο θαη 

παιαηφηεξεο κνλάδεο I & II  ιφγσ ησλ απαηηήζεσλ ηεο εζληθήο θαη επξσπατθήο 

πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο ηέζεθαλ ζε πεξηνξηζκφ ιεηηνπξγίαο έσο θαη ην 2010 θαη 

ζηε ζπλέρεηα απνζχξζεθαλ.  
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ήκεξα, νη ελ ιεηηνπξγία κνλάδεο ησλ δχν ζηαζκψλ είλαη ε κνλάδα IIΗ θαη IV, ελψ ε 

κνλάδα V παξέρεη ζην δίθηπν πεξίπνπ ηε κηζή απφ ηελ ηζρχ πνπ κπνξεί λα δηαζέζεη, 

θαζψο βξίζθεηαη αθφκα ζε εκηεκπνξηθή/δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία.  

 

Σέινο, ζηελ πεξηνρή δεκηνπξγήζεθε, ιεηηνπξγεί θαη ηξνθνδνηεί ηηο ελ ιεηηνπξγία, 

πιένλ, κνλάδεο ηνπ ΑΖ Μεγαιφπνιεο ην Ληγληηηθφ Κέληξν Μεγαιφπνιεο ηεο ΓΔΖ κε 

ιηγληηηθά πεδία έθηαζεο 40.000 ζηξεκκάησλ θαη πεξηιακβάλεη ηα Οξπρεία Υσξεκίνπ, 

Μαξαζνχζαο θαη Κππαξηζζίσλ. Σα νξπρεία απηά έρνπλ δπλακηθφηεηα ιηγλίηε 9-12 

εθαη. ηφλνπο, 1-2 εθαη. ηφλνπο θαη 2-4 εθαη. ηφλνπο αληίζηνηρα. ην Ληγληηηθφ Κέληξν 

απαζρνινχληαη 1.000 άηνκα, ελψ σο πξνο ηνλ πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ πεξηιακβάλεη: 

 Ζιεθηξνθίλεην – Μεηαιιεπηηθφ εμνπιηζκφ (εθζθαθείο, ηαηληφδξνκνη, απνζέηεο 

θ.ιπ.) θαη εμνπιηζκφ ππνζηήξημεο (θνξησηέο, κπνπιληφδεο, θ.ιπ.) 

 Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο Οξπρείσλ (θηίξηα γξαθείσλ, ζπλεξγεία, ξάκπεο, δεμακελέο 

λεξνχ θαη θαπζίκσλ, ειαηνδηαρσξηζηήξεο απνζήθεο θαη βηνινγηθφο θαζαξηζκφο).  

 Κεληξηθέο εγθαηαζηάζεηο (θηίξηα γξαθείσλ Γηνίθεζεο θαη Κεληξηθψλ Τπεξεζηψλ 

Τπνζηήξημεο, φπσο ηνκέαο πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο & απνθαηάζηαζεο εδαθψλ, 

ηνκέαο ηνπνγξαθηθνχ & απαιινηξηψζεσλ, ηαηξείν θ.ιπ.) 

 

4.2.2 ηνηρεία παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο  

 

 

Ζ κνλάδα ππάγεηαη ζηελ Οδεγία IPPC θαη ζπλεπψο αθνινπζεί θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ην θείκελν ηνπ Δγρεηξηδίνπ ησλ Βέιηηζησλ Γηαζέζηκσλ Σερληθψλ (ΒΓΣ) γηα ηηο 

Μεγάιεο Δγθαηαζηάζεηο Καχζεο (Ηνχιηνο 2006). ηελ πεξίπησζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ – 

εξγνζηαζίσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο νη ΒΓΣ ππνδεηθλχνπλ ζρέδηα γηα ηε 

δεκηνπξγία ησλ ζηαζκψλ κε παξνπζίαζε ηεο ξνήο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ 

απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ. Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε κνλάδαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο κε πξψηε χιε ην ιηγλίηε ππάξρεη ζην Δγρεηξίδην εηδηθφ πξνηεηλφκελν 

ζρεδηάγξακκα-ππφδεηγκα πινπνίεζεο. Σα αθφινπζα δηαγξάκκαηα απεηθνλίδνπλ ηα 

αλσηέξσ.     
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Υξήζε ησλ δηαγξακκάησλ θαη εηδηθά ηνπ δηαγξάκκαηνο 7 ζα γίλεη γηα ηελ πεξηγξαθή 

ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ηεο κνλάδαο IV, αθνχ αλαθεξζεί ν εμνπιηζκφο πνπ 

δηαζέηεη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ε κνλάδα, θαζψο δελ δηαηέζεθε θαη δελ βξέζεθε ην 

αθξηβέο δηάγξακκα ηνπ ζηαζκνχ.   

 
Γηάγξακκα 6. Γηάγξακκα ξνήο Δξγνζηαζίνπ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο  

(Πεγή: Integrated Pollution Prevention and Control, Reference Document on Best Available Techniques 

for Large Combustion Plants, July 2006)  
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Γηάγξακκα 7. Δξγνζηάζην ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε πύξγν ςύμεο θαη θαύζηκν ην ιηγλίηε 

(Πεγή: Integrated Pollution Prevention and Control, Reference Document on Best Available Techniques 

for Large Combustion Plants, July 2006)  

 

Ζ κνλάδα IV ηνπ ΑΖ Μεγαιφπνιεο Β΄ απνηειείηαη απφ ηα εμήο θχξηα ηκήκαηα: 

 Μνλάδα πξφζξαπζεο ιηγλίηε, φπνπ ζπαζηήξεο κεηψλνπλ ην κέγεζνο ησλ ηεκαρίσλ 

ηνπ ιηγλίηε ζε δηαζηάζεηο θάησ ησλ 30 mm. 

 Κχξηα εγθαηάζηαζε πνπ πεξηιακβάλεη:  

- Λέβεηα αηκνπνίεζεο κε ηνλ αηκνζηξφβηιν ηξηψλ βαζκίδσλ πίεζεο, κέγηζηεο 

ηζρχνο 300 MW θαη ηελ αληίζηνηρε γελλήηξηα. Ο αηκνζηξφβηινο ηεο Μνλάδαο ΗV 

θαηαζθεπάζηεθε ην 1991, απφ ηνλ νίθν KWU-SIEMENS θαη έρεη order number 

117399. Ζ γελλήηξηα θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνλ νίθν KWU, ηχπνπ THDD 108/44, 

είλαη πδξνγνλφςπθηε, νλνκαζηηθήο ηζρχνο 300 MW, ηξηθαζηθή, ζπρλφηεηαο 50Hz 

θαη ηάζεο 21KV. 

- πκππθλσηή (ή θχξην ςπγείν), ζηνλ νπνίν εηζέξρεηαη ν αηκφο πνπ εμέξρεηαη απφ 

ηνλ αηκνζηξφβηιν. Δθεί ν αηκφο ζπκππθλψλεηαη κε ηε βνήζεηα ςπθηηθνχ λεξνχ 

θαη ην ζπκπχθλσκα κέζσ αληιηψλ επηζηξέθεη ζην ιέβεηα.  

- χζηεκα μήξαλζεο ηνπ ιηγλίηε.  

- Πχξγν ςχμεο, χςνπο 107 m θαη δηακέηξνπ 50 m.   
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- Όιν ηνλ αλαγθαίν ειεθηξνκεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, θαζψο θαη ηα θπθιψκαηα 

λεξνχ-αηκνχ, αέξα θαχζεο θαη θαπζαεξίσλ. 

- πζηήκαηα ιίπαλζεο. 

- Μεηαζρεκαηηζηέο αλχςσζεο ηεο ηάζεο. 

- Δγθαηαζηάζεηο ζχλδεζεο ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ κε ηνλ ππνζηαζκφ ησλ 400 kV, 

απφ φπνπ μεθηλνχλ νη γξακκέο κεηαθνξάο. 

- πζηήκαηα ειέγρνπ θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Μνλάδαο. 

 Καπλνδφρν χςνπο  200 m θαη δηακέηξνπ 7,3 m.  

 χζηεκα ζπιινγήο θαη απνθνκηδήο ηπηάκελεο θαη πγξήο ηέθξαο. Απηφ πεξηιακβάλεη 

ηα ειεθηξνζηαηηθά θίιηξα ηπηάκελεο ηέθξαο, ηα ζηιφ απνζήθεπζεο, ηηο δηαηάμεηο 

χγξαλζεο θαη εθθφξησζεο ηεο ηέθξαο ζε ηαηληφδξνκνπο, θαζψο επίζεο θαη ην 

ζχζηεκα απνθνκηδήο ηεο πγξήο ηέθξαο απφ ηελ ηεθξνιεθάλε ηνπ ιέβεηα. 

 Γχν ειεθηξνπαξαγσγά δεχγε (Ζ/Ε) έθηαθηεο αλάγθεο (black start) κε θαχζηκν 

diesel, ην έλα ηζρχνο 1120 KVA γηα ηελ έλαπζε ηεο Μνλάδαο θαη ην άιιν 500 KVA 

γηα ην ζχζηεκα απνζείσζεο. Σν Ζ/Ε γηα ηελ εθθίλεζε είλαη ηνπ νίθνπ SIEMENS, 

ηχπνπ 1FC6, κε order number NMA3404 DE, γελλήηξηα ηάζεο 400V, ζπρλφηεηαο 

50Hz θαη θηλεηήξα ηνπ νίθνπ Cummins ηχπνπ ΚΣΑ 50 Gl, θαη serial number 

33116562. Σν H/Z ηεο κνλάδαο απνζείσζεο είλαη ηνπ νίθνπ AEG ηχπνπ DKLB 

4407/04F, ηάζεο 400V θαη ζπρλφηεηαο 50Hz. 

 πγθξφηεκα Απνζείσζεο Καπζαεξίσλ, ην νπνίν κεηψλεη δξαζηηθά (ηνπιάρηζηνλ 

θαηά 99%) ηε ζπγθέληξσζε ζείνπ ζηα θαπζαέξηα θαη πεξηιακβάλεη: 

- Μνλάδα πξνεηνηκαζίαο αζβεζηφιηζνπ (εθθφξησζε θαη απνζήθεπζε 

αζβεζηφιηζνπ, άιεζε θαη παξαγσγή πδαηηθνχ αησξήκαηνο αζβεζηφιηζνπ). 

- Μνλάδα απνζείσζεο θαπζαεξίσλ (πχξγνο απνξξφθεζεο SO2 δχν βαζκίδσλ κε 

ςεθαζκφ αησξήκαηνο αζβεζηφιηζνπ θαη ηξνθνδνζία πηεζκέλνπ αέξα ζηελ πξψηε 

βαζκίδα) εθνδηαζκέλε κε ζχζηεκα θαηαθξάηεζεο ζηαγνληδίσλ θαη ππζκέλα-

δεμακελή ζπιινγήο θαη αλαθπθινθνξίαο ηνπ αησξήκαηνο. 

- χζηεκα δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ. 

 χζηεκα δηαρείξηζεο ζηεξεψλ παξαπξντφλησλ γηα ηελ απνζήθεπζε, κεηαθνξά θαη 

αλάκημε ησλ ζηεξεψλ παξαπξντφλησλ ηνπ ηαζκνχ (πγξή θαη ηπηάκελε ηέθξα θαη 

γχςν) θαη ηελ κεηαθνξά ηνπο γηα απφζεζε. 

 Μνλάδεο παξαγσγήο αθαιαησκέλνπ θαη απνζθιεξπκέλνπ λεξνχ, θαζψο θαη 

ζχζηεκα εμεπγεληζκνχ ζπκππθλψκαηνο.  
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 Γεμακελέο απνζήθεπζεο λεξνχ (αθαιαησκέλνπ – 5.000 m
3
, απνζθιεξπκέλνπ – 1000 

m
3
, πφζηκνπ – 1000 m

3
), νη νπνίεο εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

ηαζκνχ.   

 Γεμακελή απνζήθεπζεο πεηξειαίνπ diesel 3000m
3
, θαζψο θαη φιν ηνλ απαξαίηεην 

εμνπιηζκφ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ ζηνπο ιέβεηεο ησλ κνλάδσλ. 

 πγθξφηεκα Καηεξγαζίαο Αζηηθψλ Λπκάησλ, δίθηπν ζπιινγήο θαη εγθαηαζηάζεηο 

θαηεξγαζίαο. 

 Πιήξεο πγθξφηεκα Καηεξγαζίαο Τγξψλ Βηνκεραληθψλ Απνβιήησλ (.Κ.Τ.Β.Α.), 

ζην νπνίν νδεγείηαη ην ζχλνιν ησλ απνβιήησλ ηνπ ζηαζκνχ (δίθηπα, εγθαηαζηάζεηο 

θαηεξγαζίαο). 

 Κηίξην ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαηεξγαζίαο λεξνχ θαη πγξψλ 

βηνκεραληθψλ απνβιήησλ. 

 Πιήξσο εμνπιηζκέλν ρεκηθφ εξγαζηήξην. 

 χζηεκα ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο, πνπ θαιχπηεη φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

κνλάδαο. 

 Γηάθνξεο Βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο φπσο: Μεραλνπξγείν, Ζιεθηξνινγείν, 

Ξπινπξγείν θαη εγθαηαζηάζεηο εμππεξέηεζεο πξνζσπηθνχ, φπσο: Γηνηθεηήξην, 

Δζηηαηφξην θ.ιπ. 

 χζηεκα απνκάζηεπζεο αηκνχ ηζρχνο 20 MWth γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο 

ηειεζέξκαλζεο ηεο Μεγαιφπνιεο (ην δίθηπν ηειεζέξκαλζεο γηα ηελ πεξηνρή ηεο 

Μεγαιφπνιεο ιεηηνπξγεί πξνο ην παξφλ κε ηε ζεξκφηεηα πνπ εμέξρεηαη απφ ηε 

κνλάδα III). 

 

Σν ρξεζηκνπνηνχκελν θαχζηκν ζηε Μνλάδα IV ηνπ ζηαζκνχ είλαη ηνπηθφο ιηγλίηεο 

ρακειήο ζεξκνγφλνπ δχλακεο (900-1050 kcal/kg θαπζίκνπ), κε πςειή πεξηεθηηθφηεηα 

ζε ζείν (~1,5%) θαη πγξαζία (58-61%) θαη κέζε πεξηεθηηθφηεηα ζε ηέθξα (15-20%). Ζ 

πεξηεθηηθφηεηα ηεο ηέθξαο ζε νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ είλαη 11-18%.  

 

Χο δεπηεξεχνλ θαχζηκν ρξεζηκνπνηεί πεηξέιαην diesel γηα ηελ έλαπζε ησλ ιεβήησλ θαη 

ηε ζπληήξεζε ηεο θιφγαο ζην θινγνζάιακν, φηαλ απηφ απαηηείηαη. 

 

Ο ιηγλίηεο κεηαθέξεηαη απφ ηα νξπρεία, φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε εμφξπμε, πξνο ην 

ζηαζκφ θαη ηελ απιή ηνπ ιηγλίηε κε θιεηζηνχο ηαηληνδξφκνπο, ζηνπο νπνίνπο δελ 
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πξαγκαηνπνηείηαη δηαβξνρή ηνπ, θαζψο ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζε πγξαζία είλαη πςειή. 

Γηαβξνρή δελ πξαγκαηνπνηείηαη νχηε ζηελ απιή ηνπ ιηγλίηε ηνπ ζηαζκνχ. Δθεί γίλεηαη 

αλάκημε ηεο παξαιακβαλφκελεο πνζφηεηαο ιηγλίηε, κε δηαθνξεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ 

απφιεςε θαη απφζεζε, γηα ηελ θαηά ην δπλαηφλ θαιχηεξε νκνγελνπνίεζε ηνπ θαπζίκνπ 

θαη ηε κείσζε ησλ δηαθπκάλζεσλ ηεο πνηφηεηάο ηνπ.  

 

ηε ζπλέρεηα ν ιηγλίηεο κεηαθέξεηαη κε θιεηζηνχο ηαηληνδξφκνπο ζε κνλάδεο 

πξφζαπζεο φπνπ ην πιηθφ ζξαχεηαη ζε ζθπξφκπινπο ζε ηεκάρηα θάησ ησλ 40mm. Ο 

ζξαπζκέλνο ιηγλίηεο, κε ζθεπαζηνχο ηαηληφδξνκνπο νδεγείηαη ζηα ζηιφ ιηγλίηε ησλ 

ιεβήησλ θαη αλάινγα κε ηελ ηζρχ πνπ ρξεηάδεηαη ν ιέβεηαο, νδεγείηαη ζην ιέβεηα κέζσ 

ησλ θάησζη δηεξγαζηψλ. ηα θηίξηα ησλ ζπαζηήξσλ θαη ηεο απνζήθεπζεο ιηγλίηε (ζηιφ) 

ιεηηνπξγνχλ ζπζηήκαηα αλαξξφθεζεο ηεο ζθφλεο, φπνπ ζπγθεληξψλεηαη ζε θίιηξα θαη 

αλαηξνθνδνηείηαη ζηνπο ηαηληφδξνκνπο ιηγλίηε.  

 

Αθνινχζσο, ν ιηγλίηεο ηξνθνδνηείηαη κέζσ ζπζηεκάησλ θιεηζηψλ ηξνθνδνηψλ ζηνπο 

κχινπο ιηγλίηε (fan mils), φπνπ ε μήξαλζε ησλ ζσκαηηδίσλ ιηγλίηε δηεπθνιχλεηαη απφ 

ηε δηνρέηεπζε ζεξκψλ θαπζαεξίσλ απφ ην ιέβεηα. Σν ηειηθφ κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ 

ιηγλίηε είλαη κηθξφηεξν απφ 90 κm θαη ηα ζεξκά θαπζαέξηα κεηψλνπλ ηελ πγξαζία ηνπ 

ιηγλίηε απφ 58-61% ζε 10-20%, δειαδή ζην απαηηνχκελν επίπεδν γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

βέιηηζησλ ζπλζεθψλ θαχζεο. Σειηθά ην κίγκα ζθφλεο ιηγλίηε, θαπζαεξίσλ θαη 

πγξαζίαο νδεγείηαη ζηνπο θαπζηήξεο. Σν κίγκα απηφ πεξηέρεη θαη ςπρξά θαπζαέξηα γηα 

ηνλ έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ εμνπιηζκνχ.  

 

Δηδηθά γηα ην ιηγλίηε ηεο πεξηνρήο Μεγαιφπνιεο, ν νπνίνο είλαη ρακειήο ζεξκνγφλνπ 

δχλακεο θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε απνκάθξπλζε ηεο πγξαζίαο, γίλεηαη 

δηαρσξηζκφο ηνπ θαπζίκνπ κεηά ην κχιν θαη έλα ξεχκα θαπζίκνπ πινχζην ζε ιηγλίηε 

νδεγείηαη ζε ειεθηξνζηαηηθά θίιηξα (ιηγλίηε), φπνπ δηαρσξίδνληαη ηα μεξά ζσκαηίδηα 

ιηγλίηε, ηα νπνία θαη ηξνθνδνηνχληαη ζηνπο θαηψηεξνπο θαπζηήξεο.  

 

Οη ιέβεηεο ησλ Μνλάδσλ είλαη ηχπνπ Ξεξνχ Ππζκέλα (Dry Bottom Boiler) κε 

ηεθξνιεθάλε (Bottom Slug Basin), βεβηαζκέλεο θπθινθνξίαο ρσξίο ηχκπαλν ηχπνπ 

Benson θαη κε εθαπηνκεληθή δηάηαμε θαπζηήξσλ (Tangential Fire System). Οη κχινη 

ιηγλίηε πνπ ηξνθνδνηνχλ θάζε ιέβεηα είλαη ηχπνπ “fan mills”, φπσο αλαθέξζεθε θαη 

αλσηέξσ.  
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Σν θχθισκα ηνπ αηκνχ ιεηηνπξγεί κε λεξφ απηνληζκέλν γηα λα κελ ππάξρνπλ 

επηθαζίζεηο αιάησλ. Ζ ηξνθνδνηηθή αληιία ζπκπηέδεη ην λεξφ, πνπ έρεη ήδε 

πξνζεξκαλζεί, ζηε γελλήηξηα αηκνχ. ηε γελλήηξηα αηκνχ ην λεξφ αηκνπνηείηαη θαη 

δηαρσξίδεηαη ν αηκφο απ’ ην λεξφ. Ο αηκφο ππεξζεξκαίλεηαη αθνινχζσο ζηνλ 

ελαιιάθηε.  

 

ηε ζπλέρεηα εηζάγεηαη ν αηκφο ζηνλ ζηξφβηιν ηξηψλ πηέζεσλ, πςειήο, κέζεο θαη  

ρακειήο πίεζεο. Ο αηκφο εθηνλψλεηαη πξψηα ζην ηκήκα πςειήο πίεζεο θαη αθνινχζσο 

εηζάγεηαη δηαδνρηθά ζηα άιια ηκήκαηα γηα λα εθηνλσζεί εθεί. ηελ έμνδν ηνπ 

ζηξνβίινπ ρακειήο πίεζεο έρνπκε θελφ πνπ δεκηνπξγείηαη ζην ςπγείν ή ζπκππθλσηή. Ο 

αηκφο πνπ κπαίλεη ζην ςπγείν ζπκππθλψλεηαη πάλσ ζηνλ ςπρξφ ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο 

πνπ δηαξξέεηαη απφ ςπρξφ λεξφ. ην ςπγείν γίλεηαη απνβνιή ηεο αρξεζηκνπνίεηεο 

ζεξκφηεηαο πνπ πεγαίλεη ηειηθά ζηνλ πχξγν ςχμεο. Ο πχξγνο ςχμεο κεηαθέξεη, 

αλάινγα κε ηνλ βαζκφ απφδνζεο ζηα 60-80% ηεο ζεξκφηεηαο πνπ παξάγεηαη απφ ηελ 

θαχζε ζην πεξηβάιινλ.  

 

Ο ζπκππθλσκέλνο αηκφο, νδεγείηαη κε θπθινθνξεηή ζηνπο ελαιιάθηεο πνπ 

πξνζεξκαίλνπλ ην λεξφ, ηνπο πξνζεξκαληέο. Πξνζέξκαλζε ηνπ λεξνχ γίλεηαη κε 

απνκαζηεχζεηο ηνπ αηκνχ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη, επίζεο, ελαιιάθηεο πνπ βξίζθνληαη 

ζηελ έμνδν ηνπ ιέβεηα. Σν λεξφ ζπκπηέδεηαη ζηελ αληιία ηξνθνδνζίαο ηνπ ιέβεηα. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε αληιία είλαη θαη ε κεγαιχηεξε κεραλή ζε έλαλ ΑΖ κεηά ην ζηξφβηιν.  

 

Πάλσ ζε θνηλφ άμνλα κε ηηο βαζκίδεο ησλ ζηξνβίισλ βξίζθεηαη ε γελλήηξηα θαη ε 

δηεγέξηξηα ηεο γελλήηξηαο. Ζ έμνδνο ηεο γελλήηξηαο ζπλδέεηαη ζηνλ ππνζηαζκφ ηνπ 

εξγνζηαζίνπ κε ηηο άιιεο κνλάδεο θαη κε ην δίθηπν. Ζ ηάζε ζηελ έμνδν αλπςψλεηαη 

ζηελ ηάζε πνπ απαηηείηαη γηα ηε κεηαθνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε εηδηθφ 

κεηαζρεκαηηζηή, ηνλ κεηαζρεκαηηζηή γελλήηξηαο ή ηνλ κεηαζρεκαηηζηή κνλάδαο.  

 

Λφγσ ηεο θαθήο πνηφηεηαο ηνπ ιηγλίηε, ζην ιέβεηα ηεο κνλάδαο IV ηνπ ΑΖ 

Μεγαιφπνιεο επηθξαηνχλ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαχζεο, ελψ ιφγσ πςειήο πγξαζίαο 

ηνπ ιηγλίηε ρξεζηκνπνηνχληαη νη ηερληθέο ηεο ζηαδηαθήο πξνζαγσγήο αέξα θαχζεο, ε 

δηαηήξεζε ρακειήο πεξίζζεηαο αέξα θαη ε αλαθπθινθνξία θαπζαεξίσλ γηα ηε 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο θαχζεο.  
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Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο θαχζεο ηα βαξέα κέηαιια ζπγθεληξψλνληαη επάλσ ζηα 

αησξνχκελα ζσκαηίδηα θπξίσο ζηελ ηπηάκελε ηέθξα, ηα νπνία θαη δεζκεχνληαη ζηα 

ζχγρξνλα Ζιεθηξνζηαηηθά θίιηξα θαπζαεξίσλ πςειήο απφδνζεο (99,85%) γηα ηνλ 

έιεγρν θαη πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ. Σα Ζ/Φ 

ρξεζηκνπνηνχλ ειεθηξνζηαηηθέο δπλάκεηο κε δεκηνπξγία ειεθηξηθνχ πεδίνπ γηα ην 

δηαρσξηζκφ ησλ ζσκαηηδίσλ ζθφλεο απφ ηα θαπζαέξηα, φπνπ ηα ζσκαηίδηα ζθφλεο 

θνξηίδνληαη, νδεγνχληαη ζηα ειεθηξφδηα ζπιινγήο θαη απφ εθεί ζπιιέγνληαη ζε εηδηθέο 

ρνάλεο.  

 

Απφ ηα ειεθηξνζηαηηθά θίιηξα (ιηγλίηε) θαη ηέθξαο, ηα ξεχκαηα θαπζαεξίσλ θαη 

πγξαζίαο νδεγνχληαη ζην πγθξφηεκα Απνζείσζεο θαπζαεξίσλ θαη κέζσ ηνπ Πχξγνπ 

Φχμεο ζηελ αηκφζθαηξα. ε πεξίπησζε κε ιεηηνπξγίαο ηνπ πγθξνηήκαηνο 

Απνζείσζεο ππάξρεη ελαιιαθηηθά ε δπλαηφηεηα ην ξεχκα θαπζαεξίσλ λα νδεγείηαη 

ζηελ αηκφζθαηξα κέζσ ηεο θακηλάδαο.  

 

Ζ ηπηάκελε ηέθξα πνπ ζπγθξαηείηαη ζηα ειεθηξνζηαηηθά θίιηξα θαη ε πγξή ηέθξα πνπ 

παξαιακβάλεηαη απφ ηελ ηεθξνιεθάλε ζπιιέγνληαη θαη κεηαθέξνληαη πλεπκαηηθά ζε 

ζηιφ απνζήθεπζεο ηπηάκελεο ηέθξαο απφ ζθπξφδεκα, αλακηγλχνληαη κε πδαηηθφ 

αηψξεκα γχςνπ πνπ πξνθχπηεη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο απνζείσζεο 

θαπζαεξίσλ θαη βξίζθεηαη απνζεθεπκέλν ζην ζηιφ γχςνπ θαη ηειηθά ην κίγκα νδεγείηαη 

κέζσ ηαηληφδξνκσλ ζην εμαληιεκέλν νξπρείν Θσθλίαο γηα απφζεζε. 

 

ην θηίξην ηνπ ζπαζηήξα θαη θαηά ηελ πλεπκαηηθή δηαθίλεζε ηεο ηπηάκελεο ηέθξαο 

πξνο ηα ζηιφ γίλεηαη ρξήζε ζαθθφθηιηξσλ γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ αησξνχκελσλ 

ζσκαηηδίσλ ιηγλίηε θαη ην δηαρσξηζκφ θαη θαηαθξάηεζε ηεο ηπηάκελεο ηέθξαο. Ζ 

ζπιιεγφκελε ζθφλε ζηα ζαθθφθηιηξα δηνρεηεχεηαη ζηα ζηιφ απνζήθεπζεο 

αζβεζηφιηζνπ. 

 

Ζ παξαιαβή θαη δηαθίλεζε ηνπ θαπζίκνπ θαη ηεο ηπηάκελεο ηέθξαο, πνπ εμαξηάηαη 

θπξίσο απφ ηελ ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ 

θνηηάζκαηνο, αθνινπζνχλ ηα πξνβιεπφκελα ζην Δγρεηξίδην ησλ Βέιηηζησλ Γηαζέζηκσλ 

Σερληθψλ γηα ηηο Μεγάιεο Δγθαηαζηάζεηο Καχζεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: 
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 Σνπνζέηεζε ππεξπςσκέλσλ ηαηληφδξνκσλ ζε αζθαιείο πεξηνρέο, ψζηε λα 

απνθεπρζνχλ ηπρφλ δεκηέο απφ νρήκαηα ή άιιν εμνπιηζκφ.  

 Υξήζε θιεηζηψλ ηαηληφδξνκσλ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ ιηγλίηε απφ ην θηίξην ηνπ 

ζπαζηήξα πξνο ηα ζηιφ ηνπ ιηγλίηε.  

 Υξήζε ζπζηεκάησλ αλαξξφθεζεο ζθφλεο ζην θηίξην ηνπ ζπαζηήξα θαη ην ιέβεηα. 

 Υξήζε απνζεηψλ – απνιεπηψλ, θαζψο θαη άιισλ κεραλεκάησλ κεηαθφξησζεο 

κεηαβιεηνχ χςνπο γηα ηελ απνθπγή εθπνκπψλ ζθφλεο.  

 

Σέινο, ην πξσηεχνλ ςπθηηθφ θχθισκα ηεο Μνλάδαο IV ηνπ ΑΖ Μεγαιφπνιεο, είλαη 

ηχπνπ αλνηθηήο θπθινθνξίαο κε Πχξγν Φχμεο θπζηθνχ ειθπζκνχ θαη απνηειεί ΒΓΣ 

ηνπ Δγρεηξηδίνπ ΒΓΣ γηα ηα Βηνκεραληθά πζηήκαηα Φχμεο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

θαζαιαηψζεσλ, δηαβξψζεσλ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ κηθξννξγαληζκψλ ζηα ςπθηηθά 

θπθιψκαηα γίλεηαη ρξήζε ζπζηεκάησλ έγρπζεο ρεκηθψλ πξνζζέησλ (πιηθά 

ρισξνβξσκίσζεο, αληηδηαβξσηηθά, δηαζπαξηηθά θαη αληηθαζαιαησηηθά) ζε θιεηζηά 

θπθιψκαηα.  

 

Γηα ηελ απνηχπσζε ηνπ δηαγξάκκαηνο ξνήο ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηε κνλάδα IV ηνπ ΑΖ Μεγαιφπνιεο Β΄ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξφγξακκα ραξηνγξάθεζεο δηεξγαζηψλ Aris, ε εθκάζεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ νπνίνπ ππήξμε κέξνο καζήκαηνο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο.  

 

Να επηζεκαλζεί εδψ φηη κία επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα φπσο απηή ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο ζην πξφγξακκα νξίδεηαη φηη πξέπεη λα μεθηλάεη κε έλα γεγνλφο αθνξκή - 

εδψ ε δήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο - θαη λα ηειεηψλεη κε έλα γεγνλφο – εδψ ππάξρνπλ 

ηξία επηκέξνπο γεγνλφηα νινθιήξσζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ην βαζηθφ απηφ ηεο 

δηάζεζεο ηεο ελέξγεηαο ζην δίθηπν κεηαθνξάο θαη ηα δχν δεπηεξεχνληα γεγνλφηα, απηφ 

ηεο απφζεζεο κίγκαηνο ηέθξαο ζην Οξπρείν ηεο Θσθλίαο θαη απηφ ηεο απνβνιήο ηεο 

ζεξκφηεηαο απφ ηνλ πχξγν ςχμεο ή ηελ θακηλάδαο. Δπίζεο, ζεκεηψλεηαη φηη κε πξάζηλν 

είλαη νη θχξηεο δηεξγαζίεο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κε ξνδ νη 

ππνζηεξηθηηθέο – δεπηεξεχνπζεο δηεξγαζίεο θαη κε γαιάδην νη δηεξγαζίεο εθηφο ηνπ ππφ 

κειέηε ζπζηήκαηνο.  

 

ην παξάξηεκα Α θαίλεηαη θαζαξφηεξα ην δηάγξακκα 8.  
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Γηάγξακκα 8.  Υαξηνγξάθεζε δηεξγαζηώλ ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο Μνλάδαο IV ηνπ ΑΖ Μεγαιόπνιεο Β΄ 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
ο
: ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΧΗ 

 

 

Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο κειέηεο πεξίπησζεο ζα ιάβεη ρψξα ζηελ παξνχζα 

ελφηεηα θαη βαζίδεηαη θπξίσο ζηα ζηνηρεία θαηαγξαθήο θαη κέηξεζεο απφ ηε Μνλάδα 

IV ηνπ ΑΖ Μεγαιφπνιεο Β΄, ηα νπνία δφζεθαλ απφ ηε Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο 

Παξαγσγήο (ΓΠΠ) ηεο ΓΔΖ Α.Δ. γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κνλάδα καδί κε ηα ζηνηρεία ησλ 

ππνδνκψλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ αλσηέξσ.  

 

5.1 Παξνπζίαζε δεδνκέλσλ Μνλάδαο IV ΑΖ Μεγαιόπνιεο Β΄ 

 

 

Ζ κνλάδα, νλνκαζηηθήο ηζρχνο 300 MW θαη βαζηθήο πξψηεο χιεο ιηγλίηε, ηέζεθε ζε 

ιεηηνπξγία ην 1991. Ζ απνδηδφκελε ηζρχο, ην έξγν δειαδή ηνπ άμνλα ηνπ ζηξνβίινπ 

είλαη 256 MW. Σα βαζηθά απηά ζηνηρεία γηα ηε κνλάδα απνηππψλνληαη θαη ζηνλ πίλαθα 

πνπ αθνινπζεί. 

 

Πίλαθαο 10. Βαζηθά ζηνηρεία εγθαηάζηαζεο Μνλάδαο IV ηνπ ΑΖ Μεγαιόπνιεο Β΄  

(Πεγή: ΓΠΠ ΓΔΗ Α.Δ.) 

Δγθαηάζηαζε Καύζηκν 
Ολνκαζηηθή 

ηζρύο 

Απνδηδόκελε 

Ηζρύο 

Έλαξμε 

ιεηηνπξγίαο 

ΑΖ ΜΔΓΑΛΟΠΟΛΖ Β Ληγλίηεο 300 MW 256 MW 1991 

 

Ζ έθηαζε ηνπ ΑΖ Μεγαιφπνιεο Β΄ αλέξρεηαη ζηα 475.982 m
2
, πιεξνθνξία ε νπνία 

δίλεηαη ζηε ΜΠΔ ηεο κνλάδαο V θπζηθνχ αεξίνπ ηνπ ζηαζκνχ.  

 

Όζνλ αθνξά ηηο εηζξνέο ζηε κνλάδα ΗV, ε θχξηα πξψηε χιε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη ν ιηγλίηεο ησλ Οξπρείσλ ηεο πεξηνρήο 

Μεγαιφπνιεο, ελψ ε κνλάδα ρξεζηκνπνηεί σο δεπηεξεχνπζα επηινγή θαπζίκνπ ην 

πεηξέιαην diesel γηα ηελ έλαπζε ησλ ιεβήησλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο απνζείσζεο ζε 

έθηαθηε αλάγθε θαη ηε ζπληήξεζε ηεο θιφγαο ζην θινγνζάιακν φηαλ απηφ ρξεηάδεηαη. 

Ο αζβεζηφιηζνο, σο πξψηε χιε ζηηο εηζξνέο, ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

απνζείσζεο θαη ηα πξντφληα ηνπ ζηε δηαρείξηζε ηεο ηπηάκελεο ηέθξαο. Σέινο, ν 

ιηζάλζξαθαο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα κηθξή πεξίνδν γηα εκπινπηηζκφ ηνπ ιηγλίηε γηα 

ελίζρπζε ηεο ζεξκνγφλνπ δχλακήο ηνπ. 



Δθηίκεζε & Αμηνιφγεζε Πεξηβαιινληηθνχ Κηλδχλνπ: Μειέηε Πεξίπησζεο 

Σελίδα 97 
 

 

Οη πνζφηεηεο ησλ πξψησλ πιψλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί απφ ηε κνλάδα είλαη ζε εηήζηα 

βάζε γηα ηα έηε 2001÷2014 θαη ε κνλάδα κέηξεζεο ηνπ ιηγλίηε θαη ηνπ ιηζάλζξαθα 

είλαη ν κεηξηθφο ηφλνο (t), ηνπ αζβεζηφιηζνπ ν ηφλνο (tn) θαη ηνπ πεηξειαίνπ diesel 

είλαη ηα ρηιηάδεο ιίηξα (klit). Οη εηήζηεο εηζξνέο παξνπζηάδνληαη γηα ηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε θαη ζε κνξθή πηλάθσλ, γηα φιεο ηηο πξψηεο χιεο, θαη δηαγξακκάησλ, κφλν 

γηα ην βαζηθφ θαη δεπηεξεχνλ θαχζηκν, αθνινχζσο. 

 

Πίλαθαο 11. Δηήζηεο εηζξνέο πξώησλ πιώλ ζηε κνλάδα IV ηνπ ΑΖ Μεγαιόπνιεο B΄ (Μέξνο 1) 

(Πεγή: ΓΠΠ ΓΔΗ Α.Δ.) 

Καηαλάισζε 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Ληγλίηεο (t) 5.752.024 5.658.563 4.979.000 5.406.390 4.966.698 5.293.378 5.133.664 

Ληζάλζξαθαο 

(t) 
0 0 0 0 0 0 0 

Ληγλίηεο 

(ζύλνιν) (t) 
5.752.024 5.658.563 4.979.000 5.406.390 4.966.698 5.293.378 5.133.664 

Αζβεζηόιηζνο 

(tn) 
- - - - 165.904 145.013 161.535 

Diesel (klit) - 3.762 5.986 2.836 7.095 2.943 3.314 

 

Πίλαθαο 12. Δηήζηεο εηζξνέο πξώησλ πιώλ ζηε κνλάδα IV ηνπ ΑΖ Μεγαιόπνιεο B΄ (Μέξνο 2) 

(Πεγή: ΓΠΠ ΓΔΗ Α.Δ.) 

Καηαλάισζε 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ληγλίηεο (t) 3.318.898 4.947.389 4.537.826 4.923.062 4.459.456 4.927.893 4.427.263 

Ληζάλζξαθαο 

(t) 
0 0 2.268 635 2.083 756 0 

Ληγλίηεο 

(ζύλνιν) (t) 
3.318.898 4.947.389 4.540.094 4.923.697 4.461.539 4.928.649 4.427.263 

Αζβεζηόιηζνο 

(tn) 
125.220 233.426 200.044 241.059 226.351 221.035 179.547,55 

Diesel (klit) 2.744 1.137 2.624 1.420 3.301 2.307 4.311,87 
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Γηάγξακκα 9. Υξνλνζεηξά εηζξνώλ βαζηθήο πξώηεο ύιεο, ιηγλίηε, κνλάδαο IV ηνπ ΑΖ 

Μεγαιόπνιεο Β΄   

 
 

Γηάγξακκα 10. Υξνλνζεηξά εηζξνώλ δεπηεξεύνληνο θαπζίκνπ, diesel, κνλάδαο IV ηνπ ΑΖ 

Μεγαιόπνιεο Β΄   

 

Οη εηήζηεο εθξνέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηε κνλάδα IV θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε 

ηηο νδεγίεο πνπ εθδίδνληαη απφ ηνλ Αλεμάξηεην Γηαρεηξηζηή Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο 

Δλέξγεηαο (ΑΓΜΖΔ) Α.Δ., νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε πξνγξακκαηηζκφ αμηφπηζηεο, 

αζθαιήο, ζηαζεξήο θαη νηθνλνκηθφηεξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο 

παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο Διιάδαο. πλεπψο, ε κνλάδα IV, 

πνπ απνηειεί κνλάδα βάζεο, ιεηηνπξγεί ζε ζπλζήθεο κεηαβιεηνχ θνξηίνπ φιν ην 
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Δηζξνέο δεπηεξεύνληνο θαπζίκνπ  
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24σξν, αλάινγα κε ηε δήηεζε θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ΑΓΜΖΔ,  θαη ηίζεηαη εθηφο 

ιεηηνπξγίαο έλα κήλα πεξίπνπ εηεζίσο γηα ζπληήξεζε.  

 

Έσο θαη ην 2001 ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΓΔΖ γηα ηηο εθξνέο ππάξρεη θαηαγξαθή 

γηα ηελ εμαρζείζα ελέξγεηα, ηελ ελέξγεηα δειαδή πνπ δηνρεηεχεηαη ζην δίθηπν 

κεηαθνξάο απφ ηε κνλάδα. Απφ ην 2002 θαη κεηά θαηαγξάθνληαη θαη ηα ηξία κεγέζε 

ρξήζεο ηεο ελέξγεηαο ζηελ έμνδν ηεο κνλάδαο, δειαδή ηεο παξαρζείζαο ελέξγεηαο, ηεο 

ελέξγεηαο δειαδή πνπ απνηειεί ηε ζπλνιηθή παξαγσγή ηεο, ηεο εμαρζείζαο ελέξγεηαο 

θαη ηεο πνζφηεηαο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο, δειαδή ην κέξνο ηεο ελέξγεηαο πνπ 

παξάγεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηδηνθαηαλάισζε γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο 

κνλάδαο IV ηνπ ΑΖ Μεγαιφπνιεο B΄. Σα ζηνηρεία ησλ αλσηέξσ κεγεζψλ 

παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ, αιιά θαη ζην ξαβδφγξακκα ηνπ 

δηαγξάκκαηνο 11 γηα δηεπθφιπλζε ηεο θαηαλφεζεο. 
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Πίλαθαο 13. Δηήζηεο εθξνέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από ηε Μνλάδα IV ηνπ ΑΖ Μεγαιόπνιεο Β΄ (Μέξνο 1) 

(Πεγή: ΓΠΠ ΓΔΗ Α.Δ) 

  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Δμαρζείζα 

ελέξγεηα 

(MWh) 

804.103 1.701.841 1.709.003 1.704.131 1.927.140 1.755.793 1.691.332 2.007.039 1.913.175 1.849.317 1.997.344 

 

Πίλαθαο 14. Δηήζηεο εθξνέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο & Βαζκόο απόδνζεο ηεο Μνλάδαο IV ηνπ ΑΖ Μεγαιόπνιεο Β΄ (Μέξνο 2) 

(Πεγή: ΓΠΠ ΓΔΗ Α.Δ.) 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 Παξαρζείζα 

ελέξγεηα 

(ΜWh) 

2.296.520 2.007.980 2.296.520 2.084.610 2.193.180 2.191.360 1.461.030 2.284.840 2.093.460 2.353.710 2.047.290 2.212.940 1.835.910 

Δμαρζείζα 

ελέξγεηα 

(MWh) 

1.980.416 1.732.948 1.918.540 1.786.131 1.878.981 1.868.981 1.244.602 1.937.058 1.777.071 2.006.802 1.741.867 1.882.928 1.545.919 

ΒΑ  

(επί παξα- 

ρζείζαο) (%) 

36,84 36,89 37,29 37,55 36,78 34,65 35,98 37,23 36,19 36,15 36,05 36,54 36,75 

ΒΑ (επί 

εμαρζείζαο) 

(%) 

31,80 31,84 31,98 32,18 31,51 29,55 30,65 31,56 30,72 30,82 30,67 31,09 30,94 

 

Πίλαθαο 15. Δηήζηα ελεξγεηαθή θαηαλάισζε Μνλάδαο IV ηνπ ΑΖ Μεγαιόπνιεο Β΄ 

(Πεγή: ΓΠΠ ΓΔΗ Α.Δ) 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Δλεξγεηαθή 

θαηαλάισζε 

(MWh) 

313.780 275.033 318.450 298.479 314.199 322.379 216.429 347.782 316.389 346.908 305.423 330.012 289.991 
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Γηάγξακκα 11. Υξνλνζεηξέο εθξνώλ παξαρζείζαο ελέξγεηαο, εμαρζείζαο ελέξγεηαο θαη ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο Μνλάδαο IV 

 

Δθηφο απφ ηελ πξψηε ρξνληά ιεηηνπξγίαο (1991) θαη ην 2008, ε κνλάδα παξνπζηάδεη κηα ζηαζεξή ζρεδφλ, κηθξήο απφθιηζεο, εηθφλα σο πξνο 

φιεο ηηο πνζφηεηεο ελέξγεηαο πνπ παξάγεη, εμάγεη θαη θαηαλαιψλεη αλά ρξνληά.  

 

ηνλ πίλαθα 14 ππάξρνπλ θαη ζηνηρεία γηα ην βαζκφ απφδνζεο ηεο κνλάδαο IV. Ο βαζκφο απφδνζεο είλαη ππνινγηζκέλνο ζε δχν εθδνρέο, επί 

ηεο παξαρζείζαο θαη επί ηεο εμαρζείζαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαζψο βάζεη ηεο παξαρζείζαο ελέξγεηαο βιέπνπκε ην ζπλνιηθφ βαζκφ απφδνζεο 
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Δθξνέο & Ηδηνθαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από ηε Μνλάδα IV 
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Παραχθείσα 
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Ενεργειακή 
κατανάλωση 
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ηεο κνλάδαο ρσξίο λα αθαηξέζνπκε ηελ ελέξγεηα πνπ θαηαλαιψλεηαη ζηε κνλάδα, ελψ βάζεη ηεο εμαρζείζαο ελέξγεηαο  βιέπνπκε κε ηη βαζκφ 

απφδνζεο εηζέξρεηαη ε κνλάδα ζην δίθηπν θαη πφζε ελέξγεηα ηειηθά δηαζέηεη γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο δήηεζεο.  

 

Οη εθπνκπέο απφ ηε κνλάδα IV ζηελ αηκφζθαηξα αθνξνχλ ζηνπο ξχπνπο - δηνμείδην ηνπ ζείνπ (SO2), νμείδηα ηνπ αδψηνπ (NOx), κνλνμείδην ηνπ 

άλζξαθα (CO), αησξνχκελα ζσκαηίδηα δηακέηξνπ έσο 10κm (PM10) θαη ζθφλε (dust)  - θαη ζε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2), ην ζεκαληηθφηεξν 

αέξην ζπζηαηηθφ ησλ αεξίσλ πνπ εληείλνπλ ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη θαηεγνξνχληαη γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Σα ζηνηρεία απηά πνπ 

κεηξψληαη ζηηο εθπνκπέο ηίζεληαη σο απαξαίηεηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ηφζν απφ 

θξάηνο φζν θαη απφ ηε δηνίθεζε ηεο ίδηαο ηεο κνλάδαο.  

 

Οη πνζφηεηεο ησλ εθπεκπφκελσλ ξχπσλ κεηξψληαη απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο, θαζψο ππνρξενχηαη θαη απφ ηελ Απφθαζε 

Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (ΑΔΠΟ). Απφ ην 2000 θαη κεηά κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο απνζείσζεο παξαηεξείηαη κείσζε 

ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ, ελψ κεηά ην 2007 νη εθπνκπέο απηέο κεηψλνληαη αθφκα πεξηζζφηεξν ιφγσ έξγσλ βειηίσζεο ζην 

ζπγθξφηεκα.  

 

Σέινο, γηα ηηο εθπεκπφκελεο πνζφηεηεο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2) δηαηέζεθαλ κεηξήζεηο απφ ην 2005 έσο ην 2014.  

 

Πίλαθαο 16. Δηήζηεο πνζόηεηεο εθπεκπόκελσλ ξύπσλ από ηε ιεηηνπξγία ηεο Μνλάδαο IV ηνπ ΑΖ Μεγαιόπνιεο Β΄ (Μέξνο 1) 

(Πεγή: ΓΠΠ ΓΔΗ Α.Δ.- Δ-PRTR http://prtr.ec.europa.eu)) 

  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

SO2 (kt) 30,401 78,285 76,905 78,22 88,263 80,415 77,378 91,822 77,484 27,037 28 55,106 56,263 33,652 

NOx (kt) 1,206 2,553 2,564 2,727 2,987 2,809 2,706 3,211 2,965 2,829 3,8 3,74 2,883 2,872 

dust (kt) 0,563 1,191 1,196 1,193 1,349 1,229 1,184 0,903 0,459 0,222 0,22 0,248 0,053 0,466 

http://prtr.ec.europa.eu/
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Πίλαθαο 17. Δηήζηεο πνζόηεηεο εθπεκπόκελσλ ξύπσλ από ηε ιεηηνπξγία ηεο Μνλάδαο IV ηνπ ΑΖ Μεγαιόπνιεο Β΄ (Μέξνο 2) 

(Πεγή: ΓΠΠ ΓΔΗ Α.Δ.- Δ-PRTR http://prtr.ec.europa.eu)) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

SO2 (kt) 29,077 38,74 19,76 3,726 1,261 2,324 1,396 1,525 1,168 1,049 

NOx (kt) 3,33 2,99 2,98 0,743 2,217 1,718 3,962 2,445 1,867 1,373 

dust (kt) 0,827 0,36 0,27 0,185 0,062 0,162 0,231 0,103 0,091 0,0783 

CO (kt)       0,881 1,27 0,534 3,01 0,974 0,777   

PM10 (kt)       0,176 0,0592 0,154 0,22 0,0979 0,0865   

 

 

Γηάγξακκα 12. Υξνλνζεηξέο πνζνηήησλ εθπεκπόκελσλ ξύπσλ από ηε Μνλάδα IV 
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Υξνλνζεηξέο πνζνηήησλ εθπεκπόκελσλ ξύπσλ (NOx, dust, CO, PM10)  
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http://prtr.ec.europa.eu/
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Γηάγξακκα 13. Υξνλνζεηξά πνζνηήησλ εθπεκπόκελνπ δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ (SO2) από ηε κνλάδα ΗV 

 

Πίλαθαο 18. Δηήζηεο πνζόηεηεο εθπεκπόκελνπ Γηνμεηδίνπ ηνπ Άλζξαθα (CO2) από ηε ιεηηνπξγία ηεο Μνλάδαο IV ηνπ ΑΖ Μεγαιόπνιεο Β΄ 

(Πεγή: ΓΠΠ ΓΔΗ Α.Δ) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

CO2 (t) 3.151.497 3.422.536 3.329.512 2.190.791 2.914.168 2.694.745 3.009.880 2.658.081 2.847.872 2.418.698 
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Υξνλνζεηξά πνζνηήησλ εθπεκπόκελνπ ξύπνπ SO2 



Δθηίκεζε & Αμηνιφγεζε Πεξηβαιινληηθνχ Κηλδχλνπ: Μειέηε Πεξίπησζεο 

Σελίδα 105 
 

 

Γηάγξακκα 14. Υξνλνζεηξά εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2) από ηε Μνλάδα ΗV 

 

5.2 Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

 

 

Έλαο βαζκφο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ απφ ηε κνλάδα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα κε ζηφρν ηελ παξνπζίαζε ηνπο. Ζ 

παξνχζα ελφηεηα έρεη σο ζηφρν ηε ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ ζηελ Αλάιπζε Κχθινπ Εσήο πνπ αθνινπζεί, θάηη πνπ 

ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ ηα δεδνκέλα εηζξνήο θαη εθξνήο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο σο πξνο ηα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά πνπ κπνξνχλ λα απνηππψζνπλ θαη λα καο δψζνπλ κηα εηθφλα γηα ην ζχλνιν ησλ 

δεδνκέλσλ θάζε θαηεγνξίαο.  
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Χρονοςειρά εκπομπών CO2  
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Γηα κηθξφ αξηζκφ παξαηεξήζεσλ, φπσο είλαη νη κεηξήζεηο γηα ηα ρξφληα πνπ δηαηίζεληαη 

θαη ηα δηάθνξα κεγέζε ηεο κνλάδαο, ρξεζηκνπνηνχληαη ε κέζε ηηκή θαη ε ηππηθή 

απφθιηζε γηα ηελ απεηθφληζε ηεο θεληξηθήο ηάζεο θαη ηεο δηαθχκαλζεο ησλ δεδνκέλσλ. 

 

πγθεθξηκέλα, γηα ηελ ελέξγεηα ε νπνία παξάγεηαη απφ ηελ κνλάδα ππάξρεη ε εμήο 

ηδηνκνξθία. Μέρξη ην 2002 ηα δεδνκέλα πνπ ππάξρνπλ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζε 

εμαρζείζα ελέξγεηα, ελψ γηα ηελ ηδηνθαηαλάισζε θαη επνκέλσο ηε δηαθνξά κεηαμχ 

παξαρζείζαο θαη εμαρζείζαο ππάξρνπλ δεδνκέλα απφ ην 2002 θαη κεηά. Με δεδνκέλν 

απηφ, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζηαηηζηηθψλ κεγεζψλ θαη ηεο αθφινπζεο αλάιπζεο, 

ζεσξνχκε φηη κέρξη θαη ην 2001 ε εμαρζείζα ελέξγεηα είλαη θαη παξαρζείζα.  

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο κέζεο ηηκήο ηεο παξαρζείζαο ελέξγεηαο γηα ηα έηε 1991÷2014 

ρξεζηκνπνηείηαη ν καζεκαηηθφο ηχπνο 

  
∑   
 
   

 
        (5.2.1) 

θαη γηα ηελ ηππηθή απφθιηζε ν καζεκαηηθφο ηχπνο  

  √   √
∑ (    )

  
   

 
       (5.2.2) 

φπνπ Ν ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ παξαηεξήζεσλ ζηνλ πιεζπζκφ, πνπ κειεηάηαη, εδψ 

είλαη ν αξηζκφο ησλ εηήζησλ παξαρζεηζψλ ελεξγεηψλ, δειαδή Ν=24.  

 

Απφ ηα δεδνκέλα ησλ πηλάθσλ 13 θαη 14  πξνθχπηεη φηη ε κέζε παξαρζείζα ελέξγεηα 

είλαη ίζε κε 1.934.148,667 MWh, ελψ ε ηππηθή απόθιηζε είλαη ίζε κε 330.070,445 

MWh.  

 

Γηα ηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε έρνπκε, αληίζηνηρα, κέζε ηηκή 307.327,321 MWh θαη 

ε ηππηθή απφθιηζε 32.730,766 MWh. 

 

πλεπψο, ζα κπνξνχζακε λα ζπλερίζνπκε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία αλαθέξνληαο 

αλαιπηηθά γηα φιεο ηηο εηζξνέο θαη εθξνέο ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ηεο κνλάδαο IV ηνπ ΑΖ Μεγαιφπνιεο Β΄, σζηφζν γηα ηελ θαιχηεξε θαη πην 

εχιεπηε παξνπζίαζε ησλ ζηαηηζηηθψλ κεγεζψλ αθνινπζεί ν πίλαθαο 19, ζηνλ νπνίν 

θαίλνληαη νη κέζεο ηηκέο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο φισλ ησλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ. 
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Πίλαθαο 19. Μέζεο ηηκέο & Σππηθέο απνθιίζεηο πνζνηήησλ πξώησλ πιώλ 

Δηζξνέο Πξώησλ Τιώλ 

 
Μνλάδεο 

Μέηξεζεο 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απόθιηζε 

Ληγλίηεο t 4.909.393 587.292 

Ληζάλζξαθαο t 1.436 744 

Ληγλίηεο (ζύλνιν) t 4.909.803 587.078 

Αζβεζηόιηζνο tn 189.913 38.208 

Diesel klit 3.368 1.596 

Δθπνκπέο 

SO2 kt 40,802 32,150 

NOx kt 2,645 0,752 

dust kt 0,535 0,450 

CO kt 1,241 0,821 

PM10 kt 0,132 0,056 

CO2 t 2.863.778 368.501,011 

 

5.3 Δθηίκεζε θαη αμηνιόγεζε πεξηβαιινληηθνύ θηλδύλνπ κε ηε ρξήζε ηνπ 

FMEA 

  

 

Βάζεη ηεο Κ.Τ.Α. Ζ.Π. 33437/1904/Δ103/29.07.2008 (ΦΔΚ 1634 Β΄) «Έγθξηζε 

Δζληθνχ ρεδίνπ Μείσζεο ησλ Δθπνκπψλ (ΔΜΔ) ζηελ αηκφζθαηξα, νξηζκέλσλ 

ξχπσλ απφ πθηζηάκελεο κεγάιεο εγθαηαζηάζεηο θαχζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 

(παξαγ. Γ εδ. 8) ηεο ππ. αξηζ. 29457/1511/2005 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 

«Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη φξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ ζηελ αηκφζθαηξα 

νξηζκέλσλ ξχπσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ κεγάιεο εγθαηαζηάζεηο θαχζεο, ζε 

ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2001/80/ΔΚ «γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

εθπνκπψλ ζηελ αηκφζθαηξα νξηζκέλσλ ξχπσλ απφ κεγάιεο εγθαηαζηάζεηο», ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 23εο Οθησβξίνπ 2001 (B΄992)» θαζνξίδνληαη ηα ηζρχνληα απφ 

01.01.2008 άλσ φξηα ησλ εηήζησλ εθπνκπψλ ξχπσλ ησλ κνλάδσλ πνπ εληάζζνληαη ζην 

ΔΜΔ.    

 

Οη κέγηζηεο ηηκέο αλνρήο γηα ηα έηε κεηά ηνπ 2008 γηα ηνπο εθπεκπφκελνπο ξχπνπο πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ απφθαζε, δειαδή γηα SO2, NOx θαη αησξνχκελα ζσκαηίδηα dust 

θαίλνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα.  
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Πίλαθαο 20. Μέγηζηεο επηηξεπόκελεο ηηκέο εθπνκπώλ αέξησλ ξύπσλ 

Δθπεκπόκελνο Ρύπνο 
Μέγηζηεο ηηκέο εθπνκπώλ αέξησλ 

ξύπσλ 

SO2 (t/yr) 
2008-2015 11.840 

πέξαλ ηνπ 2016 11.840 

ΝOx (t/yr) 

2008-2015 5.550 

2016-2017 2.220 

πέξαλ ηνπ 2017 2.220 

Αησξνύκελα ζσκαηίδηα (dust) (t/y) πέξαλ ηνπ 2008 1.110 

 

Θα πξέπεη, σζηφζν, λα ζεκεησζεί φηη νη νξηαθέο ηηκέο πνζνηήησλ ησλ αεξίσλ ξχπσλ 

κεηξνχκελεο ζε κνλάδα κέηξεζεο mg/Nm
3
 είλαη απζηεξφηεξεο θαη ζηελ αλσηέξσ 

απφθαζε, αιιά θαη ζηελ απφθαζε 36060/1155/Δ.103/13.06.2013 «Καζνξηζκφο 

πιαηζίνπ θαλφλσλ, κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ νινθιεξσκέλε πξφιεςε θαη ηνλ 

έιεγρν ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζε 

ζπκκφξθσζε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2010/75/ΔΔ «πεξί βηνκεραληθψλ 

εθπνκπψλ (νινθιεξσκέλε πξφιεςε θαη έιεγρνο ηεο ξχπαλζεο)» ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Ννεκβξίνπ 2010. (ΦΔΚ 1450 Β΄) πνπ 

επηβάιιεη απζηεξφηεξα φξηα.  

 

Όζνλ αθνξά ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2) γηα ηα έηε 2008-2012 ηα 

δηθαηψκαηα εθπνκπήο γηα ηε κνλάδα IV ήηαλ 2.196.037 t CO2 εηεζίσο (ETS), ελψ γηα 

ηελ πξψηε πεξίνδν εθαξκνγήο 2005÷2007 ηα δηθαηψκαηα εθπνκπήο αλήιζαλ ζηα   

2.604.880 t CO2 εηεζίσο (ΔΣS). Γηα ηελ πεξίνδν 2013-2020 δελ ππάξρνπλ 

θαηαλεκεκέλα δηθαηψκαηα ζηε κνλάδα.  

 

Βάζεη ησλ αλσηέξσλ ηηκψλ θαη ησλ εηήζησλ πνζνηήησλ ησλ αέξησλ εθπνκπψλ ησλ 

πηλάθσλ 17 θαη 18 πξνθχπηεη φηη γηα ηηο πνζφηεηεο ησλ SO2, NOx θαη dust νη 

εθπεκπφκελεο πνζφηεηεο ήηαλ εληφο νξίσλ, γηα ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2), φκσο, 

νη πνζφηεηεο γηα ηελ πξψηε πεξίνδν εθαξκνγήο ηνπ ETS ππεξέβεζαλ ηα φξηα, αιιά θαη 

γηα φια ηα έηε εθηφο ηνπ 2008 γηα ηελ επφκελε πεξίνδν.   

 

Αλ απηφ ην ζπκπέξαζκα ρξεζηκνπνηεζεί σο ζηνηρείν γηα ηελ εθηίκεζε ησλ αζηνρηψλ 

ηνπ ππφ κειέηε ζπζηήκαηνο πνπ νδήγεζαλ ή κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ππεξβάζεηο  
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εθπνκπψλ θαη βάζεη ηνπ δηαγξάκκαηνο 8 ξνήο ηνπ ζπζηήκαηνο, πξνθχπηεη ν αθφινπζνο πίλαθαο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο FMEΑ 

γηα ηελ παξνχζα κειέηε πεξίπησζεο. 

 

Πίλαθαο 21. Δθαξκνγή κεζνδνινγίαο FMEA ζηε παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο Μνλάδαο IV 

Function 

Potential 

Failure 

Mode 

Potential 

Effects of 

failure 

S 

Potential 

Causes of 

Failure 

O 
Current Process 

Control 
D RPN CRITICALITY 

Recommended 

Actions 

Γηαρσξηζκόο 

αησξνύκελσλ 

ζσκαηηδίσλ ζηα Ζ/Φ 

Με 

ιεηηνπξγία / 

Πεξηνξηζκέλε 

ιεηηνπξγία 

Πεξηνξηζκέλε 

θαχζε ιηγλίηε 
8 Με 

ιεηηνπξγία 

ειεθηξνδίνπ 

2 
Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο 

ξεχκαηνο 
2 32 16 

Άκεζε ζπληήξεζε 

Ζ/Φ Μεγαιχηεξεο 

εθπνκπέο  
7 2 

Έιεγρνο δεκηνπξγίαο 

ειεθηξηθνχ πεδίνπ 
2 28 14 

Μεηαθνξά ηέθξαο 

ζηνπο ηαηληόδξνκνπο  

Με 

ιεηηνπξγία / 

Πεξηνξηζκέλε 

ιεηηνπξγία 

ζπζηήκαηνο 

δηαβξνρήο 

Μεγαιχηεξεο 

εθπνκπέο 

ζθφλεο 

8 

Πεξηνξηζκέλε 

θπθινθνξία 

λεξνχ 

2 
Έιεγρνο πνζφηεηαο 

λεξνχ 
2 32 16 

Έιεγρνο θαη ηεο 

πνζφηεηαο ηεο 

δεμακελήο λεξνχ 

Λεηηνπξγία πύξγνπ 

ςύμεο 

Με 

ιεηηνπξγία 

πχξγνπ 

ςχμεο 

Απνβνιή 

ζεξκφηεηαο 

θακηλάδαο 

6 
Γηαξξνή 

λεξνχ 
4 

Έιεγρνο πηζαλψλ 

δηαξξνψλ – πνζνηήησλ 

λεξνχ 

4 96 24 
Έιεγρνο δεμακελήο 

λεξνχ 
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5.4 Αλάιπζε Κύθινπ Εσήο (ΑΚΕ) Μνλάδαο IV ΑΖ Μεγαιόπνιεο Β΄ 

 

 

Γηα ηελ απνηχπσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο – 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο – ηεο κνλάδαο IV ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε κεζνδνινγία 

ΑΚΕ, φπσο πεξηγξάθεθε ζην 2
ν
 θεθάιαην, αιιά θαη ζηελ πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο 

ηνπ 3
νπ

 θεθαιαίνπ.  

 

Ζ ιεηηνπξγηθή κνλάδα ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο νξίδεηαη 

ζπλήζσο ε 1 kWh. ηελ πεξίπησζε καο ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη ησλ 

κεγάισλ εηήζησλ πνζνηήησλ πνπ δηνρεηεχεη ζην δίθηπν κεηαθνξάο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ηεο Διιάδαο, νξίδεηαη ε 1 MWh. Όζνλ αθνξά ηε ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απφ επφκελνπο εξεπλεηέο, ε αλαγσγή ζε 1 kWh είλαη εθηθηή 

θαη εχθνιε, θαζψο ε 1 MWh είλαη ίζε κε 1.000 kWh, επνκέλσο δελ ρξεηάδεηαη παξά λα 

πνιιαπιαζηάζνπλ ή λα δηαηξέζνπλ φπνπ ρξεηάδεηαη κε ηνλ αξηζκφ 1.000.  

 

Γηα ηνλ νξηζκφ ησλ νξίσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο νξίδεηαη ζηελ ΑΚΕ, ρξεζηκνπνηείηαη 

ην δηάγξακκα 8. Δθηφο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εμφξπμεο ιηγλίηε θαη ηεο απφζεζεο, 

νη δηεξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη σο θχξηεο θαη δεπηεξεχνπζεο ζην δηάγξακκα 8 είλαη 

εληφο ησλ νξίσλ ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο ΑΚΕ.  

 

Σηο εηζξνέο ηνπ ζπζηήκαηνο απνηεινχλ νη πξψηεο χιεο θαπζίκσλ – ιηγλίηε, ιηζάλζξαθα 

- θαη βαζηθψλ πξντφλησλ – αζβεζηφιηζνπ - πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε επηκέξνπο 

δηεξγαζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Να ζεκεησζεί ζε απηφ ην ζεκείν φηη επεηδή ν ιηζάλζξαθαο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ιίγα ρξφληα θαη γηα ελίζρπζε ηνπ ιηγλίηε θαη γηα ηελ πην αμηφπηζηε 

ρξήζε ησλ κέζσλ ηηκψλ, γηα ηελ εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ε κέζε ηηκή ηνπ ιηγλίηε σο ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ ιηγλίηε θαη 

ιηζάλζξαθα. 

 

Δπίζεο, εηζξνή ζεσξείηαη θαη ε ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ θαηαλαιψλεηαη θαηά ηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ην πεηξέιαην diesel πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο έθηαθηε εηζξνή 

ελέξγεηαο ζε πεξίπησζε κε δηαζέζηκνπ θαπζίκνπ-πξψηεο χιεο. Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη κέζεο ηηκέο ησλ εηζξνψλ ηνπ 

πίλαθα 19 θαη ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο.  
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Σηο εθξνέο ηνπ ζπζηήκαηνο απνηεινχλ ε παξαρζείζα ειεθηξηθή ελέξγεηα, ηεο νπνίαο ε 

κέζε ηηκή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπο ππνινγηζκνχο αλαγσγήο ησλ κεγεζψλ ζηε 

ιεηηνπξγηθή κνλάδα ηεο 1 MWh παξαρζείζαο ελέξγεηαο, νη αέξηεο εθπνκπέο ξχπσλ πνπ 

κεηξνχληαη εηεζίσο, αιιά θαη ε εθπνκπή δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκφζθαηξα.  

 

Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί απνηειεί ησλ πίλαθα εηζξνψλ – εθξνψλ, γηα ηελ παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηε Μνλάδα IV ηνπ ΑΖ Μεγαιφπνιεο B΄, αλεγκέλσλ ζηελ 

παξαγσγή 1 MWh.  

 

Πίλαθαο 22. Δηζξνέο – Δθξνέο ηεο Μνλάδαο ΗV γηα ηελ παξαγσγή 1 MWh ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

 Μνλάδεο 
Αλεγκέλε πνζόηεηα γηα ηελ 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

ΔΗΡΟΔ ΠΡΩΣΩΝ 

ΤΛΩΝ 
  

Ληγλίηεο t/MWh 2,5385 

Αζβεζηφιηζνο tn/MWh 0,0982 

ΔΗΡΟΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ   

Ζιεθηξηθή ελέξγεηα MWh/MWh 0,1589 

Πεηξέιαην diesel klit/MWh 0,0017 

ΑΔΡΗΔ ΔΚΠΟΜΠΔ   

CO2 kt/MWh 0,0015 

SO2 kt/MWh 2,11E-05 

NOx kt/MWh 1,37E-06 

CO kt/MWh 6,42E-07 

PM10 kt/MWh 6,84E-08   

dust kt/MWh 2,77E-07 

 

Ζ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ μεθηλάεη επηιέγνληαο ηηο θαηεγνξίεο ησλ επηπηψζεσλ θαη 

ζπλερίδεη κε ηε ρξήζε ησλ δεηθηψλ θαηεγνξηνπνίεζεο θαη ησλ κνληέισλ 

ραξαθηεξηζκνχ.  

 

Βάζεη ηνπ κνληέινπ Eco Indicator ’99 νη θαηεγνξίεο γηα ηηο επηπηψζεηο είλαη ηξείο: ε 

πνηφηεηα νηθνζπζηήκαηνο, ε αλζξψπηλε πγεία θαη νη θπζηθνί πφξνη θαη θάζε κία απφ 

απηέο έρεη ηνλ δείθηε πνπ ραξαθηεξίδεηαη ηελ επίπησζε πνπ ζα πξνμελήζεη ην ζηνηρείν 

ηνπ ππφ κειέηε ζπζηήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ή εθπέκπεηαη. 

 

Αλαιπηηθφηεξα, ν δείθηεο πνπ πεξηγξάθεη θαη πνζνηηθνπνηεί ηελ ππνβάζκηζεο ηεο  

πνηφηεηαο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο είλαη ην αλακελφκελν πεξηβάιινλ – κέξνο ηνπ 
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νηθνζπζηήκαηνο πνπ ράλεηαη, δειαδή εθθξάδεη ην απεηινχκελν απφ ηε δξαζηεξηφηεηα 

νηθνζχζηεκα αλά κνλάδα επηθάλεηαο θαη αλά έηνο εθθξαζκέλν ζηε κνλάδα PDF( 

Potentially Disappeared Fraction)*m
2
*yr.  

 

Οη επηπηψζεηο ζηελ αλζξψπηλε πγεία εθθξάδνληαη κε ην δείθηε DALY, πνπ νπζηαζηηθά 

δείρλεη ηελ αλακελφκελε κείσζε ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο αλζξψπηλεο δσήο (Disability 

Adjusted Life Years) θαη πνζνηηθνπνηνχληαη κε κνλάδα κέηξεζεο persons*year, 

δειαδή πφζνη ζάλαηνη πξνθαινχληαη ην ρξφλν.  

 

Σέινο, ν δείθηεο γηα ηνπο θπζηθνχο πφξνπο είλαη ε θαηαλάισζή ηνπο πνπ ηζνδπλακεί κε 

εμάληιεζε ηνπ θπζηθνχ πφξνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη πνζνηηθνπνηείηαη κε κνλάδα 

κέηξεζεο MJ/kg εμνξπζζφκελνπ πφξνπ. 

 

Βάζεη ηνπ κνληέινπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχκε, Eco Indicator ’99, ηα ζηνηρεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ή εθπέκπνληαη ηαμηλνκνχληαη αλάινγα κε ηελ επηξξνή πνπ αζθνχλ 

ζηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο επηπηψζεσλ. πγθεθξηκέλα, γηα ηελ πεξίπησζε ηεο εξγαζίαο: 

 Πνηφηεηα ηνπ νηθνζπζηήκαηνο: 

- Δπηπηψζεηο ιφγσ ζπλδπαζκέλεο επίδξαζεο ηεο αχμεζεο ηεο νμχηεηαο ηεο 

αηκφζθαηξαο θαη ηνπ επηξνθηζκνχ (ηελ αχμεζε δειαδή ησλ ζξεπηηθψλ 

ζπζηαηηθψλ ζην νηθνζχζηεκα πνπ νδεγνχλ ζε αλεπηζχκεηεο επηπηψζεηο γηα ηνπο 

πιεζπζκνχο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο): ΝΟx, SO2. 

- Δπηπηψζεηο ιφγσ ρξήζεο γεο: Υξήζε σο βηνκεραληθή πεξηνρή. 

 Αλζξψπηλε πγεία: 

- Αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα απφ εθπνκπή αλφξγαλσλ νπζηψλ: PM10, dust, NOx, 

SO2.   

- Βιάβεο ζηελ αλζξψπηλε πγεία ιφγσ θιηκαηηθήο αιιαγήο: CO2 

 Δμάληιεζε θπζηθψλ πφξσλ 

- Δπηπηψζεηο απφ εμφξπμε νξπθηψλ θαπζίκσλ: Καηαλάισζε ιηγλίηε, ιηζάλζξαθα, 

αζβεζηφιηζνπ θαη πεηξειαίνπ diesel. 

 

Αθνχ αλαγλσξίζηεθαλ νη επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα πξνθιεζνχλ, ην επφκελν βήκα 

είλαη ε πνζνηηθνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ απηψλ κε ηνπο δείθηεο ραξαθηεξηζκνχ θαη ηα 

κεγέζε ηνπο ζε θάζε θαηεγνξία. Υξεζηκνπνηψληαο, δειαδή, ηα απνηειέζκαηα ηνπ 
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πίλαθα 22 θαη ηα ζηνηρεία ησλ δεηθηψλ ηνπ κνληέινπ, πξνθχπηεη ν αθφινπζνο πίλαθαο 

ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ (Ππξνβνιάθεο Α. & 

Γεσξγαθέινο Γ., 2005; PRė Consultants b.v, 2001; Pang B., Wang Y., Zhang J., 2012). 

 

Ζ ππθλφηεηα ηνπ πεηξειαίνπ diesel πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηνπο ππνινγηζκνχο γηα ηε 

κεηαηξνπή ησλ klit ζε kg είλαη ίζε κε 0,839 kg/m
3
 (Μακάζεο Ν. & ηεθαλάθνο Η., 

2011). 
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Πίλαθαο 23. πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ από ηε ρξήζε ή εθπνκπή 

ζηνηρείσλ αλά MWh παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

Καηεγνξία 
ηνηρείν – 

Δπίπησζε 

Πνζόηεηα 

ζηνηρείνπ 

Γείθηεο 

θαηεγνξηνπνίεζεο 

Δθηίκεζε 

επηπηώζεσλ 

Πνηόηεηα 

νηθνζπζηήκαηνο 

SO2 (ιφγσ 

νμχηεηαο θαη 

επηξνθηζκνχ) 

2,11E-05 kt 
2,03E-04 

(PDF*m
2
*yr/kg) 

4,28E-03 

PDF*m
2
*yr 

ΝΟx (ιφγσ 

νμχηεηαο θαη 

επηξνθηζκνχ) 

1,37E-06 kt 
1,11E-03 

(PDF*m
2
*yr/kg) 

1,52E-03 

PDF*m
2
*yr 

Βηνκεραληθή 

πεξηνρή 

(επηπηψζεηο ιφγσ 

ρξήζεο γεο) 

475.982 m
2
 

1,64Δ-04 

(PDF*m
2
*yr/m

2
) 

7,81E+01 

PDF*m
2
*yr 

ύλνιν ππνβάζκηζεο ηεο πνηόηεηαο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο 
78,0669 

PDF*m
2
*yr 

Αλζξώπηλε 

πγεία 

SO2 (Αλαπλεπζηηθά 

πξνβιήκαηα) 
2,11E-05 kt 

3,55E-03 

(DALY/kg) 

7,49E-02 

DALY 

ΝΟx 

(Αλαπλεπζηηθά 

πξνβιήκαηα) 

1,37E-06 kt 
5,76E-03 

(DALY/kg) 

7,89E-03 

DALY 

dust 

(Αλαπλεπζηηθά 

πξνβιήκαηα) 

2,77E-07 kt 
4,55E-02 

(DALY/kg) 

1,26E-02 

DALY 

PM10 

(Αλαπλεπζηηθά 

πξνβιήκαηα) 

6,84E-08 kt 
2,44E-02 

(DALY/kg) 

1,67E-03 

DALY 

CO2 (βιάβεο ιφγσ 

θιηκαηηθήο 

αιιαγήο) 

0,0015 kt 
1,36E-05 

(DALY/kg) 

2,04E-02 

DALY 

ύλνιν επηπηώζεσλ ζηελ αλζξώπηλε πγεία  
0,1175 

DALY 

Φπζηθνί πόξνη 

Ληγλίηεο 

(εμάληιεζε 

θπζηθψλ πφξσλ) 

2,5385 t 1,02E-06(MJ/kg) 2,59E-03 MJ 

Ζιεθηξηθή ελέξγεηα 

απφ ιηγλίηε 

(εμάληιεζε 

θπζηθψλ πφξσλ) 

0,1589 

MWh 
1,02E-06(MJ/MJ) 5,83E-04 MJ 

Αζβεζηφιηζνο 

(εμάληιεζε 

θπζηθψλ πφξσλ) 

0,0982 tn 2,04E-02 (MJ/kg) 2,00E+00 MJ 

Πεηξέιαην diesel 

(εμάληιεζε 

θπζηθψλ πφξσλ) 

14,263 t 1,71E-05 (MJ/kg) 
2,44E-01 

MJ 

ύλνιν επίπησζεο πξνο εμάληιεζε θπζηθώλ πόξσλ  2,3678 MJ 

 

ηε ζπλέρεηα ζηαζκίδνληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ επηκέξνπο ζπλφισλ ησλ θαηεγνξηψλ 

κε ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ηνπ κνληέινπ κεηαηξέπνπκε ηα πνζά ζε θνηλή κνλάδα 

κέηξεζεο, ηελ ECO 99 unit, πνπ ραξαθηεξίδεη θαη ην κνληέιν. Οη ζπληειεζηέο 

βαξχηεηαο αιιά θαη ηα ηειηθά απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
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Πίλαθαο 24. πληειεζηέο βαξύηεηαο & ζπλνιηθά απνηειέζκαηα αλά θαηεγνξία πεξηβαιινληηθώλ 

επηπηώζεσλ 

Καηεγνξία 
πληειεζηήο 

Βαξύηεηαο 
Μνλάδα 

πλνιηθή 

επίπησζε 

πλνιηθή επίπησζε 

θνηλήο κνλάδαο 

Πνηόηεηα 

νηθνζπζηήκαηνο 
400 

ECO 99 

unit/PDF*m
2
*yr 

78,0669 

PDF*m
2
*yr 

31.226,76 ECO 99 

unit 

Αλζξώπηλε πγεία 400 
ECO 99 

unit/DALY 

0,1175 

DALY 
47 ECO 99 unit 

Φπζηθνί πόξνη 200 ECO 99 unit/MJ 2,3678 MJ 473,56 ECO 99 unit 

 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ αλσηέξσ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ε ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο 

ηνπ πεξηβάιινληνο απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε πεξηβαιινληηθή επίπησζε πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο κνλάδαο IV, θαζψο 

θαηαιακβάλεη ην 98% ηεο ζπλνιηθήο επίπησζεο. Κη απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε 

έθηαζε ηνπ ζηαζκνχ θαη ε ρξήζε ηνπ σο βηνκεραληθή πεξηνρή είλαη ηδηαηηέξσο κεγάιε.  

 

Αλ εμαηξνχζακε απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ην κέξνο ηεο ρξήζεο γεο, ηφηε 

ζα πξνέθππηε ν παξαθάησ πίλαθαο 25, φπνπ ζα αθνξνχζε ζε απνηειέζκαηα ιφγσ 

ρξήζεο πξψησλ πιψλ θαη αέξησλ εθπνκπψλ θαη επνκέλσο, πξνθχπηεη φηη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ επίπησζεο ζεκεηψλεηαη ζηελ εμάληιεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ κε 

πνζνζηφ 90,57% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. Σν απνηέιεζκα 

ζεσξείηαη ινγηθφ, εθφζνλ θξίλνπκε κφλν ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα σο 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη δελ εμεηάζνπκε ην ζέκα ηεο ρξήζεο γεο, πνπ απνηειεί 

παξάγνληα εμέηαζεο ηεο ζπλνιηθνχ θχθινπ δσήο ηεο κνλάδαο IV. 

 

Πίλαθαο 25. πληειεζηέο βαξύηεηαο & ζπλνιηθά απνηειέζκαηα αλά θαηεγνξία πεξηβαιινληηθώλ 

επηπηώζεσλ ρσξίο ππνινγηζκό ηεο εθκεηάιιεπζεο βηνκεραληθήο πεξηνρήο  

Καηεγνξία 
πληειεζηήο 

Βαξύηεηαο 
Μνλάδα 

πλνιηθή 

επίπησζε 

πλνιηθή επίπησζε 

θνηλήο κνλάδαο 

Πνηόηεηα 

νηθνζπζηήκαηνο 
400 

ECO 99 

unit/PDF*m
2
*yr 

0,0058 

PDF*m
2
*yr 

2,32ECO 99 unit 

Αλζξώπηλε πγεία 400 
ECO 99 

unit/DALY 

0,1175 

DALY 
47 ECO 99 unit 

Φπζηθνί πόξνη 200 ECO 99 unit/MJ 2,3678 MJ 473,56 ECO 99 unit 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6
ο
: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΙ 

 

 

6.1 πκπεξάζκαηα  

 

 

Απφ ηελ αλσηέξσ αλάιπζε δεδνκέλσλ ηεο κειέηεο πεξίπησζεο ηεο Μνλάδαο IV 

πξνθχπηεη φηη νη βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο επίπησζεο απφ ηελ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα απηή είλαη ε βηνκεραληθή ρξήζε ηεο πεξηνρήο γηα ην 

ζθνπφ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ε εμάληιεζε ηνπ ιηγλίηε σο βαζηθνχ θαπζίκνπ, 

αιιά θαη νη επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ απφ ηνπο εθπεκπφκελνπο ξχπνπο θαη ηηο  

ππεξβάζεηο ηνπο.   

 

Όζνλ αθνξά ζηε βηνκεραληθή ρξήζε ηεο πεξηνρήο νη δξάζεηο απνθαηάζηαζεο ζα πξέπεη 

λα πξνβιεθζνχλ θαη λα ζρεδηαζηνχλ πξηλ ηελ απφθαζε γηα παχζε ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εξγνζηάζηνπ, γεγνλφο πνπ ζα επέιζεη θαη κε ηελ εμάληιεζε ηνπ ηνπηθνχ ιηγλίηε ηεο 

πεξηνρήο. Ζ ΓΔΖ πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίζεη ηελ εμφξπμε ιηγλίηε κε ζθνπφ ηε 

θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ θνηηαζκάησλ γηα ηα επφκελα ρξφληα, επέιεμε λα 

εγθαηαζηήζεη ηε Μνλάδα V θπζηθνχ αεξίνπ πςεινχ βαζκνχ απφδνζεο, φπσο επίζεο 

θαη ηε δεκηνπξγία θσηνβνιηατθνχ πάξθνπ ζηε Μεγαιφπνιε ηζρχνο 50 MW, πνπ φκσο 

έσο ψξαο δελ έρεη πινπνηεζεί.  

 

Σέινο, πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηνχλ νη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο θαη νη ππεξβάζεηο 

ησλ εθπεκπφκελσλ πνζνηήησλ ξχπσλ θαη δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ε δηνίθεζε ηεο 

κνλάδαο, αιιά θπξίσο ε νκάδα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ έρεη πηνζεηήζεη κέηξα 

πξνζηαζίαο, εηζάγνληαο δηαηάμεηο ζπγθξάηεζεο ησλ ξχπσλ. Έλα κέηξν 

ζπκπιεξσκαηηθφ ζηα αλσηέξσ είλαη θαη ε ζρεδίαζε θαη ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηεο ζεηξάο ISO 14000, ην νπνίν 

έρεη πηζηνπνηεζεί θαηά ην πξφηππν ISO 14001:2004 κε ηηο ηαθηηθέο ππνρξεσηηθέο 

αλαλεψζεηο έσο ζήκεξα.  

 

ε απηφ ην ζεκείν είλαη ζθφπηκν λα αλαθεξζεί ην ζπκπέξαζκα ηεο κειέηεο ηνπ 

Διιεληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο, ε νπνία αθνξνχζε ζηε 

δηεξεχλεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο ζηνπο θαηνίθνπο ηεο 
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πεξηνρήο πνπ γεηηληάδεη κε ηνλ ΑΖ Μεγαιφπνιεο θαη ζηνπο εξγαδφκελνπο 

(Μαθξφπνπινο Β., θ.ά., 2012). χκθσλα κε ηε κειέηε δελ δηαπηζηψζεθε απμεκέλε 

επίπησζε λνζεξφηεηαο απφ ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα ζηηο ζπηξνκεηξήζεηο πνπ έγηλαλ 

ζηνπο εξγαδφκελνπο ηεο ΓΔΖ θαη ζηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο Μεγαιφπνιεο θαη 

Σξίπνιεο· νη ηειεπηαίνη παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξεο ηηκέο ζηηο παξακέηξνπο κέηξεζεο, 

αιιά απηφ δελ ππνδεηθλχεη θάηη λνζεξφ γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο Μεγαιφπνιεο, ιφγσ 

εληφο ησλ νξίσλ επηηξεπφκελεο ζηαηηζηηθήο δηαθνξάο. Δπίζεο, παξαηεξείηαη πζηέξεζε 

εκθάληζεο ζηνλ ππφ κειέηε πιεζπζκφ θαθνήζσλ λενπιαζκάησλ θαη κεγαιχηεξε 

εκθάληζε θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ ζε ζχγθξηζε κε ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 

Διιάδαο. Σέινο, ε κειέηε αλαδεηθλχεη θαη απνηειέζκαηα γηα ηνπο εθπεκπφκελνπο 

ξχπνπο ζε ζπκθσλία κε ηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ αλαδεηρζεί θαη απφ ηελ παξνχζα 

εξγαζία.  

 

Δπηζηξέθνληαο, φκσο, ζην αληηθείκελν απηήο ηεο εξγαζίαο, ζα αλαπηπρζνχλ 

αθνινχζσο ηα πθηζηάκελα κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηε κνλάδα – θάπνηα απφ απηά έρνπλ αλαθεξζεί θαη ζηελ ελφηεηα 4 ηεο πεξηγξαθήο 

ηεο κνλάδαο – αιιά θαη ζα θαηαηεζνχλ, ζηε ζπλέρεηα, νξηζκέλεο πξνηάζεηο γηα 

πξφζζεηε δηαρείξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ.  

 

6.2 Τθηζηάκελα κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο  

 

 

Ζ ΓΔΖ θαη ε δηνίθεζε ηεο κνλάδαο IV ηφζν θαηά ηα ζηάδηα ηεο πξφβιεςεο θαη 

θαηαζθεπήο ηνπ εξγνζηαζίνπ φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο πινπνίεζαλ θαη 

ζπλερίδνπλ λα πινπνηνχλ κηα ζεηξά κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

βειηίσζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο κνλάδαο.  

 

Πξηλ αλαθεξζνχκε, φκσο, ζε απηά ζθφπηκν είλαη λα θαηαγξαθνχλ ζε απηφ ην ζεκείν νη 

ζηξαηεγηθέο πνπ κπνξεί λα αθνινπζήζεη κηα επηρείξεζε, ψζηε λα κεηψζεη ηηο εθπνκπέο 

ησλ αλεπηζχκεησλ πεξηβαιινληηθά αεξίσλ (Φ. Ρήγαο): 

 Μείσζε ή απνθπγή παξαγσγήο ησλ αλεπηζχκεησλ αεξίσλ. 

 Δηζαγσγή ησλ παξαγφκελσλ αεξίσλ ζε άιιεο ρεκηθέο δηεξγαζίεο, ψζηε λα 

δεκηνπξγεζνχλ δηαθνξεηηθέο, ιηγφηεξν επηβιαβείο νπζίεο.  
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 Δθιεθηηθή απνκάθξπλζε ησλ αλεπηζχκεησλ αεξίσλ απφ έλα αέξην ξεχκα κε 

απνξξφθεζε (κεηαθνξά ησλ κνξίσλ ηνπ αεξίνπ ζε έλα πγξφ). 

 Δθιεθηηθή απνκάθξπλζε κε πξνζξφθεζε (ελαπφζεζε ησλ κνξίσλ ελφο αεξίνπ ζε 

κηα ζηεξεή επηθάλεηα). 

 

Σα πξσηνγελή κέηξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαχζεο απνηεινχλ κέηξα κείσζεο ηεο 

παξαγσγήο ησλ εθπεκπφκελσλ αεξίσλ, ην ζπγθξφηεκα απνζείσζεο απνηειεί κέζνδνο 

απνξξφθεζεο, ελψ ηα ειεθηξνζηαηηθά θίιηξα θαη ηα ζαθθφθηιηξα κέηξα 

πξνζξφθεζεο. Απηέο νη επηινγέο κείσζεο ησλ εθπεκπφκελσλ αεξίσλ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηε Μνλάδα IV θαη αλαιχνληαη ζηηο αθφινπζεο παξαγξάθνπο.  

 

πγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ζηε κείσζε ησλ εθπεκπφκελσλ πνζνηήησλ δηνμεηδίνπ ηνπ 

ζείνπ (SO2) απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηαζκνχ (1991) ζπληειείηαη θπζηθή 

απνζείσζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαχζεο ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο 10 - 20%, αλάινγα θαη 

κε ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ θαπζίκνπ ζε αζβέζηην, ε νπνία απνηειεί πξσηνγελέο κέηξν 

κείσζεο ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3.3.1 θαη 

3.1.2 ηνπ Δγρεηξηδίνπ ησλ Βέιηηζησλ Γηαζέζηκσλ Σερληθψλ γηα ηηο Μεγάιεο 

Δγθαηαζηάζεηο Καχζεο (Ηνχιηνο 2006).  

 

Γηα ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ησλ εθπνκπψλ SO2, θαηαζθεπάζηεθε θαη ιεηηνπξγεί απφ ην 

1999 πγθξφηεκα Απνζείσζεο Καπζαεξίσλ. Ζ κέζνδνο Απνζείσζεο πνπ εθαξκφδεηαη 

είλαη ε πγξή, κε ρξήζε αζβεζηφιηζνπ θαη παξαγσγή γχςνπ σο παξαπξντφλ. Σν έξγν, 

ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο 28 δηο δξρ (ηηκέο 1995), ζηελ πεξίνδν θαηαζθεπήο ηνπ ήηαλ 

κνλαδηθφ ζηνλ θφζκν, σο πξνο ην κέγεζνο ηνπ. Ζ ρξήζε ηεο πγξήο κεζφδνπ απνηειεί 

Βέιηηζηε Γηαζέζηκε Σερληθή, ζχκθσλα κε ηηο Παξαγξάθνπο 3.3.2, 4.1.9.1.5, 4.4.5 

(Πίλαθαο 4.61), 4.5.8 (Πίλαθαο 4.68) ηνπ εγρεηξηδίνπ ΒΓΣ.  

 

Δληφο ηνπ 2008 πινπνηήζεθαλ έξγα πεξαηηέξσ βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο απνζείσζεο, ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο 1,7 εθαη. €, κε απνηέιεζκα ηε 

ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Σα έξγα βειηίσζεο πεξηιάκβαλαλ 

εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία δπν λέσλ ζθπξφκπισλ αζβεζηνιίζνπ, λένπ ζπζηήκαηνο 

πδξνθπθιψλσλ θαη αλαδεπηήξα Γεμακελήο Σξνθνδνζίαο Πχξγνπ Απνξξφθεζεο. 
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Γηάγξακκα 15. Δπίδξαζε ησλ έξγσλ βειηίσζεο ηνπ πγθξνηήκαηνο Απνζείσζεο  

(Πεγή: ΓΠΠ ΓΔΗ Α.Δ.) 

 

Ζ εθαξκνγή ηεο πγξήο κεζφδνπ γηα ηελ απνζείσζε ησλ θαπζαεξίσλ έρεη ζαλ 

παξάπιεπξν απνηέιεζκα θαη ηελ θαηαθξάηεζε ζε πνζνζηφ έσο θαη 98 – 99% ησλ 

εθπνκπψλ HCl θαη HF, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ησλ παξαγξάθσλ 3.3.7 (Πίλαθαο 

3.5), 3.8.1, 3.8.2, 4.5.11 ηνπ εγρεηξηδίνπ. 

 

Γηα ην κεηξηαζκφ ησλ εθπεκπφκελσλ πνζνηήησλ νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ (NOx) 

εθαξκφδνληαη πξσηνγελή κέηξα κείσζεο απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηαζκνχ θαη 

βάζε ηνπ εγρεηξηδίνπ ΒΓΣ. Λφγσ ηεο θαθήο πνηφηεηαο ηνπ ιηγλίηε, ζην ιέβεηα ηεο 

Μνλάδαο IV ηνπ ΑΖ Μεγαιφπνιεο επηθξαηνχλ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαχζεο θαη 

θαζψο ε πγξαζία ησλ θαπζαεξίσλ είλαη πςειή, νη εθπνκπέο νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ 

θπκαίλνληαη ζε ρακειά επίπεδα (πεξί ηα 300 mg/Nm
3
 dry, 6% Ο2), φπσο απηφ 

επηζεκαίλεηαη θαη ζηελ παξάγξαθν 4.1.9.1.6 ηνπ θεηκέλνπ ηνπ Δγρεηξηδίνπ, φπνπ γηα ην 

ιηγλίηε αλαθέξεηαη φηη ε ζεξκνθξαζία θαχζεο είλαη ρακειφηεξε απφ φηη ζηηο ππφινηπεο 

κνξθέο νξπθηνχ άλζξαθα θαη ε πγξαζία ησλ θαπζαεξίσλ είλαη πςειφηεξε νπφηε ν 

ζρεκαηηζκφο NΟx είλαη πεξηνξηζκέλνο.  
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Γηα ην ιφγν απηφ εθαξκφδνληαη ζπλήζσο θαη επαξθνχλ κφλν πξσηνγελή κέηξα κείσζεο 

ησλ εθπνκπψλ NOx, φπσο ε ζηαδηαθή πξνζαγσγή αέξα θαχζεο, ε ρακειή πεξίζζεηα 

αέξα θαη ε αλαθπθινθνξία ησλ θαπζαεξίσλ, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 3.4.1, 4.4.6 (Πίλαθαο 4.62) θαη 4.5.9 (Πίλαθαο 4.69) ηνπ  εγρεηξηδίνπ θαη 

ησλ Διιεληθψλ Γηαθνξεηηθψλ Απφςεσλ (Split views of Greece) γηα εγθαηαζηάζεηο κε 

ηζρχ >300 MWth θαη θαχζηκν ιηγλίηε. Δπίζεο, θαη ε εθαξκνγή πνιπβάζκηαο θαχζεο 

κέζσ ηνπ ιέβεηα ηξηψλ βαζκίδσλ ηεο κνλάδαο IV είλαη έλα αθφκε κέηξν κείσζεο ησλ 

NOx (Ρήγαο Φ.). 

 

Γηα ηε ζπγθξάηεζε θαη ηελ απνκάθξπλζε ησλ αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ 

εγθαηαζηάζεθαλ εμαξρήο Ζιεθηξνζηαηηθά Φίιηξα (Ζ/Φ) πςειήο απφδνζεο, φπνπ 

απνηειεί ΒΓΣ γηα ηνλ έιεγρν θαη πεξηνξηζκφ ηνπο βάζεη ησλ παξαγξάθσλ 3.2.1, 

4.1.9.1.3, 4.4.4 (Πίλαθαο 4.59) θαη 4.5.6 (Πίλαθαο 4.67) ηνπ εγρεηξηδίνπ, θαη 

ζαθθφθηιηξα γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ ιηγλίηε ζην θηίξην 

ηνπ ζπαζηήξα θαη ηπηάκελεο ηέθξαο θαηά ηελ απνζήθεπζή ηεο ζηα ζηιφ ηεο ηπηάκελεο 

ηέθξαο. Ζ ηερληθή απηή απνηειεί ΒΓΣ θαη αλαθέξεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 3.2.3 θαη 

4.4.4 (Πίλαθαο 4.59) ηνπ  εγρεηξηδίνπ.  

 

Ο εμνπιηζκφο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ ζσκαηηδηαθψλ ξχπσλ επηιέγεηαη βάζεη 

θαηαλνκήο κεγέζνπο ησλ ζσκαηηδίσλ, ζρήκαηνο, εηδηθνχ βάξνπο θαη ρεκηθήο 

ζχζηαζεο, ππθλφηεηαο, ειεθηξηθήο αγσγηκφηεηαο θαη ζπλνρήο ηεο ζσκαηηδηαθήο χιεο 

θαη, ηέινο, αλάινγα θαη κε ηελ αλακελφκελε πνζφηεηα απφβιεηνπ θνξηίνπ (Εηψκαο Α., 

2014).  

 

Υαξαθηεξηζηηθά ησλ ειεθηξνζηαηηθψλ θίιηξσλ είλαη ε πςειή απφδνζε θαη γηα πνιχ 

κηθξά ζσκαηίδηα (ηεο ηάμεο ηνπ 1κm) θαη ε πςειή αμηνπηζηία. Ζ ιεηηνπξγία ηνπο 

βαζίδεηαη ζηε δηαθνξά δπλακηθνχ αλάκεζα ζην ειεθηξφδην θαη ζηηο πιάθεο ζπιινγήο, 

νπνχ δεκηνπξγεί ην απαξαίηεην ειεθηξηθφ πεδίν. Ζιεθηξφληα απφ ην αξλεηηθά 

θνξηηζκέλν ειεθηξφδην έξρνληαη ζε επαθή κε ηα ζσκαηίδηα θνξηίδνληάο ηα αξλεηηθά. 

Σα θνξηηζκέλα ζσκαηίδηα θηλνχληαη πξνο ηηο γεησκέλεο (ζεηηθέο) πιάθεο ζπιινγήο 

ιφγσ ηνπ δπλάκεσλ ηνπ πεδίνπ πνπ δεκηνπξγνχληαη. Αθνχ ζρεκαηηζηεί ζηαδηαθά έλα 

ζηξψκα 2-6mm θνξηηζκέλσλ ζσκαηηδίσλ ζηηο πιάθεο, νη πιάθεο ηηλάδνληαη κε 

ειεγρφκελν ηίλαγκα απφ ηαλπζηήξεο θαη ηα ζσκαηίδηα θαηαιήγνπλ ζε ρνάλεο ζπιινγήο 

πνπ απνκαθξχλνληαη εχθνια κε ηελ βαξχηεηα. Απνηεινχλ πςεινχ θφζηνπο δηαηάμεηο, 
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θαη ε απφδνζή ηνπο εμαξηάηαη απφ ηηο ξνέο ησλ αεξίσλ θαη ηελ αληίζηαζε ησλ 

ζσκαηηδίσλ (Ρήγαο Φ.; Εηψκαο Α.,2014).  

 

Σα ζαθθφθηιηξα εθαξκφδνληαη γηα ηελ απνκάθξπλζε μεξψλ άλπδξσλ ζσκαηηδίσλ κε 

ηελ θαηαθξάηεζε ηεο ζθφλεο απφ ηε κία πιεπξά ηνπ πθάζκαηνο πνπ δηαζέηεη ην 

ζαθθφθηιηξν, χθαζκα κε δηάθελα απφ ηα νπνία δηαπεξλνχλ ηα θαζαξά αέξηα. Όηαλ ην 

αέξην ξεχκα εηζέιζεη ζην ζαθθφθηιηξν, ηα κηθξά ζσκαηίδηα αξρηθά δηαθεχγνπλ απφ 

ηελ άιιε πιεπξά ηνπ, ελψ ηα κεγαιχηεξα ζσκαηίδηα παγηδεχνληαη πάλσ ζην θίιηξν θαη 

ζηαδηαθά φζν ε ιεηηνπξγία ηνπ θίιηξνπ ζπλερίδεηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θίιηξνπ 

αξρίδεη θαη δεκηνπξγείηαη έλα ζηξψκα ζσκαηηδίσλ («θέηθ»). Σν ζηξψκα απηφ, κε ην 

πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, γίλεηαη κεγαιχηεξν θαη αξρίδεη θαη ιεηηνπξγεί ην ίδην σο θίιηξν 

γηα ηα αέξηα πνπ εηζέξρνληαη θαη θαζνξίδεη πιένλ θαη απηφ ηη ζα πεξάζεη θαη ηη φρη απφ 

ηηο νπέο πνπ ζρεκαηίδεη. Με απηή ηε δηάηαμε ην ζαθθφθηιηξν έρεη ηειηθψο κεγάιε 

απφδνζε ζε ζρεηηθά κεγάια ζσκαηίδηα, κεγαιχηεξα ηνπ 1κm, ελψ πέθηεη ε απφδνζή 

ηνπ γηα κηθξφηεξα ζσκαηίδηα. Σν «θέηθ» απνκαθξχλεηαη είηε κε ηίλαγκα ησλ ζάθσλ, 

αιιά ζηελ πεξίπησζε καο, δειαδή ζε κεγάιεο βηνκεραληθέο κνλάδεο, θαζαξίδεηαη κε 

ηε ρξήζε ξεχκαηνο αέξα θαηά κήθνο ηνπ ζάθνπ ή κε ζηηγκηαία αληηζηξνθή ηνπ αεξίνπ 

ξεχκαηνο κέζα ζην ζάθν, δηαηεξψληαο θαη έλα απνδνηηθφ γηα ηε ιεηηνπξγία κηθξφ 

πάρνο ζηξψκαηνο (Ρήγαο Φ.; Εηψκαο Α.,2014)..  

  

Σα βαξέα κέηαιια ζπγθεληξψλνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο θαχζεο επάλσ ζηα 

αησξνχκελα ζσκαηίδηα θπξίσο ζηελ ηπηάκελε ηέθξα, ηα νπνία θαη δεζκεχνληαη ζηα 

πςειήο απφδνζεο (99,85%) Ζ/Φ θαπζαεξίσλ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη σο ΒΓΣ γηα 

ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ησλ βαξέσλ κεηάιισλ απφ ηα θαπζαέξηα ησλ ιηγληηηθψλ 

κνλάδσλ, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 3.6, 3.6.2, 3.6.3, 4.1.9.1.4, 

4.3.3.3, 4.4.4 (Πίλαθαο 4.59) θαη 4.5.7 ηνπ εγρεηξηδίνπ.  

 

Γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο θαη ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

κε ζθνπφ ηε κείσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίπησζεο θαη ηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ 

απφδνζεο εθαξκφδνληαη νη παξαθάησ ηερληθέο – πνπ έρνπλ αλαθεξζεί θαη ζην 

θεθάιαην 4 - φιεο ππφ ηελ θαζνδήγεζε ησλ παξαγξάθσλ 4.4.3 (Πίλαθαο 4.57) θαη 4.5.5 

ηνπ εγρεηξηδίνπ ΒΓΣ: 

 Πξφζδσζε ζηνλ αηκφ ζπλζεθψλ κέγηζηεο επηηξεπφκελεο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο, 

θαζψο θαη δηαδνρηθή ππεξζέξκαλζε θαη αλαζέξκαλζε. 
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 Δπηδίσμε γηα κέγηζηε πηψζε ηεο πίεζεο ζην ζηξφβηιν ρακειήο πίεζεο, κέζσ ηεο 

ςχμεο ηνπ λεξνχ ηνπ πξσηεχνληνο ςπθηηθνχ θπθιψκαηνο ζηελ ειάρηζηε δπλαηή 

ζεξκνθξαζία. 

 Διαρηζηνπνίεζε ησλ απσιεηψλ ζεξκφηεηαο ιφγσ ησλ απαεξίσλ ηεο θαχζεο. 

 Υξήζε κνλψζεσλ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ απσιεηψλ ζεξκφηεηαο ιφγσ 

αθηηλνβνιίαο θαη ζπλαγσγήο. 

 Πξνζέξκαλζε ηνπ ηξνθνδνηηθνχ λεξνχ ηνπ ιέβεηα. 

 Υξήζε εμειηγκέλσλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

κνλάδαο.  

 

Σερληθέο βειηηζηνπνίεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη, φκσο, θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ πξψησλ 

πιψλ θαη ησλ παξαπξντφλησλ ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ παξαιαβή θαη δηαθίλεζε ηνπ 

θαπζίκνπ θαη ηεο ηπηάκελεο ηέθξαο πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα 

γίλεηαη εθηθηή ε απνθπγή δηάρπησλ εθπνκπψλ θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ ιηγλίηε θαη 

ηέθξαο ζχκθσλα κε ηηο κεζφδνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 4.1.1, 4.4.1 

(Πίλαθαο 4.5) θαη 4.5.2 (Πίλαθαο 4.65) ηνπ εγρεηξηδίνπ ΒΓΣ. Παξαθάησ αλαθέξνληαη 

εθαξκνδφκελεο ηερληθέο ζηε κνλάδα IV: 

 Μεηαθνξά ηνπ ιηγλίηε απφ ηα νξπρεία πξνο ην ζηαζκφ κε θιεηζηνχο ηαηληνδξφκνπο. 

 Σνπνζέηεζε ππεξπςσκέλσλ ηαηληνδξφκσλ ζε αζθαιείο πεξηνρέο, ψζηε λα 

απνθεπρζνχλ ηπρφλ δεκηέο απφ νρήκαηα ή άιιν εμνπιηζκφ. 

 Υξήζε θιεηζηψλ ηαηληνδξφκσλ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ ιηγλίηε απφ ην θηίξην ηνπ 

ζπαζηήξα πξνο ηα ζηιφ ηνπ ιηγλίηε. 

 Υξήζε ζπζηεκάησλ αλαξξφθεζεο ζθφλεο ζην θηίξην ηνπ ζπαζηήξα θαη ην ιέβεηα. 

 Υξήζε απνζεηψλ – απνιεπηψλ, θαζψο θαη άιισλ κεραλεκάησλ κεηαθφξησζεο 

κεηαβιεηνχ χςνπο γηα ηελ απνθπγή εθπνκπψλ ζθφλεο. 

 Πλεπκαηηθή δηαθίλεζε ηεο ηπηάκελεο ηέθξαο πξνο ηα ζηιφ ηεο ηπηάκελεο ηέθξαο θαη 

ηελ αλάκημή ηεο κε γχςν θαη πγξή ηέθξα γηα ηελ εμάιεηςε ησλ εθπεκπφκελσλ 

ζσκαηηδίσλ ηέθξαο. 

 Υξήζε ζαθθφθηιηξσλ γηα ην δηαρσξηζκφ θαη θαηαθξάηεζε ηεο ηπηάκελεο ηέθξαο 

θαηά ηελ πλεπκαηηθή κεηαθνξά ηεο πξνο ηα ζηιφ ηεο ηπηάκελεο ηέθξαο. 

 

Δπίζεο, θαηά ηελ πξνεξγαζία ηνπ θαπζίκνπ, ε ηερληθή νκνγελνπνίεζεο ηνπ θαπζίκνπ 

κε αλάκημε ηεο παξαιακβαλφκελεο πνζφηεηαο ιηγλίηε, κε δηαθνξεηηθνχ 
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πξνζαλαηνιηζκνχ απφιεςε θαη απφζεζε ζηελ απιή ιηγλίηε, φπσο εηπψζεθε ζην 

θεθάιαην 4, απνηειεί ΒΓΣ ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 4.1.2, 4.4.2 θαη 4.5.3 ηνπ  

εγρεηξηδίνπ γηα ηε κείσζε ησλ δηαθπκάλζεσλ ηεο πνηφηεηάο ηνπ θαπζίκνπ. 

 

Ο ηξφπνο πξνεηνηκαζίαο ηνπ ιηγλίηε, νη δηαηάμεηο θαχζεο θαη ηα ζπζηήκαηα ςχμεο 

είλαη θαη ηα ζπζηήκαηα απηά ζρεδηαζκέλα θαη ελ ιεηηνπξγία ζχκθσλα κε ηηο ΒΓΣ.   

  

εκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί ε πξνζπάζεηα ηεο ΓΔΖ λα εγθαηαζηήζεη θαη λα 

ιεηηνπξγεί ηελ πιεηνςεθία ησλ κνλάδσλ ηεο ππφ ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 

πεξηβάιινληνο ππφ ηηο αξρέο ηεο ζεηξάο ISO 14000, φπσο ζπκβαίλεη θαη γηα ηε Μνλάδα 

IV ηνπ ΑΖ Μεγαιφπνιεο Β΄, ηεο νπνίαο ην ζχζηεκα έρεη πηζηνπνηεζεί θαηά ISO 

14001. 

 

Οινθιεξψλνληαο ηελ αλαθνξά ζηα εθαξκνζκέλα κέηξα δηαρείξηζεο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ αληίθηππνπ ζηε Μνλάδα IV ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε θαη ηε 

ζπκκεηνρή ηεο ζην χζηεκα Δκπνξίαο Ρχπσλ θαηά ηηο δχν πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο 

εθαξκνγήο ηνπ, φπσο αλαθέξζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην.  

 

6.3 Πξνηάζεηο  

 

Σα αλσηέξσ πηνζεηεκέλα κέηξα απφ ηε δηνίθεζε ηεο ΓΔΖ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο ηεο Μνλάδαο IV απνηεινχλ κέηξα πνπ αληηκεησπίδνπλ 

ιεηηνπξγηθνχο θηλδχλνπο, φπσο ν πεξηνξηζκφο ησλ εθπεκπφκελσλ πνζνηήησλ αεξίσλ 

ξχπσλ, αιιά θαη θηλδχλνπο ζηξαηεγηθνχ επηπέδνπ κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο.  

 

Οη παξαπάλσ ραξαθηεξηζκνί ησλ θηλδχλσλ ζε κηα επηρείξεζε πξνέξρνληαη απφ ηηο 

θαηεγνξίεο πνπ ηνπο θαηαηάζζνπλ ηα ζρεηηθά πξφηππα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ (ISO 

31000, AS/NZS 4360:1999):  

1. Κίλδπλνο ζε επίπεδν ζηξαηεγηθήο  

2. Κίλδπλνο ζε επίπεδν επηρεηξεζηαθφ – ιεηηνπξγηθφ 

3. Υξεκαηννηθνλνκηθφο θίλδπλνο 

4. Απξφβιεπηνη θίλδπλνη 
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Ζ πξνζπάζεηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο φζνλ αθνξά ζηε κειέηε πεξίπησζεο ήηαλ λα 

αλαθαιχςεη θαλείο ηνπο πεξηβαιινληηθνχο θηλδχλνπο κηαο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο ε 

δηαδηθαζία παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαη λα δηαηππψζεη ξεαιηζηηθέο πξνηάζεηο 

δηαρείξηζεο ηνπο πέξαλ ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ.  

 

ηελ πεξίπησζε καο ε ΓΔΖ ρξεζηκνπνηεί ηελ πιεηνςεθία ησλ βέιηηζησλ δηαζέζηκσλ 

ηερληθψλ, νπφηε ε θχξηα πξφηαζε πνπ ζα γίλεη ζα είλαη ζε επίπεδν ζηξαηεγηθφ, 

πηνζέηεζεο δειαδή ηξφπνπ εμέηαζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ κε βάζε θαη ηα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ πξφηεξε αλάιπζε.  

 

Σερληθέο κέζνδνη, φπσο ηξφπνη βειηίσζεο ηνπ βαζκνχ απφδνζεο ή ηξφπνη δέζκεπζεο 

(απνξξφθεζε, πξνζξφθεζε, ρξήζε κεκβξαλψλ θαη θξπνγεληθέο ηερλνινγίεο) ή 

απνζήθεπζεο CO2 (απνζήθεπζε ζε ελεξγνχο ηακηεπηήξεο πεηξειαίνπ, ζε ηακηεπηήξεο 

πεηξειαίνπ / θπζηθνχ αεξίνπ θαη ζε αιαηνχρνπο πδξνθφξνπο νξίδνληεο κεγάινπ 

βάζνπο, ζε θνηηάζκαηα κε εμνξπγκέλνπ γαηάλζξαθα, ζε σθεαλνχο κέζσ αγσγνχ ή 

κέζσ βπηηνθφξνπ πινίνπ θαη απνζήθεπζε κέζσ νξπθηνπνίεζεο) (Αλαζηαζνπνχινπ Α., 

2011), είλαη δχζθνιν λα πξνζεγγηζηνχλ κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία. Πξνηάζεηο, φκσο, 

απφ ζρεηηθέο κειέηεο ζε ιηγληηηθνχο ζηαζκνχο γηα βειηηψζεηο ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ ζπλνπηηθά κε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία νηθνλνκηθήο 

θαη πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο: 

 Αχμεζε ηνπ βαζκνχ απφδνζεο θαηά 0,04 πνζνζηηαίεο κνλάδεο κε κείσζε ηνπ 

παξαζηηηθνχ αέξα ζηελ εζηία θαχζεο ζηελ ππφ κειέηε ιηγληηηθή κνλάδα 5 ηνπ Αγ. 

Γεκεηξίνπ, θφζηνπο επέλδπζεο 53.500€ θαη ρξφλνπ απνπιεξσκήο 2,1 κήλεο 

(Φξαγθνγηαλλφπνπινο Δ., 2008).   

 Γέζκεπζε CO2 κε θαχζε ζε ζπλζήθεο θαζαξνχ νμπγφλνπ ή δέζκεπζε κε ρεκηθή 

απνξξφθεζε κε ακίλεο, κεηψλνπλ ην βαζκφ απφδνζεο ηνπ ΑΖ θαηά 10,3% θαη 

11,6% αληίζηνηρα, απμάλνπλ ην θφζηνο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαηά 0,01-

0,03€/kWh κε πξφζζεην θφζηνο επέλδπζεο 1.570 €/kW θαη 1.310€/KW αληίζηνηρα, 

αιιά κεηψλνπλ ηηο εθπνκπέο CO2 (kg/kWh) θαηά 83% (Αζπξνχιε Π., 2010).  

 

πλεπψο, εθηφο ησλ αλσηέξσ ηερληθψλ πξνηάζεσλ, απφ ηελ παξνχζα εξγαζία 

πξνηείλεηαη ε πηνζέηεζε πνιηηηθήο θαη ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ζην νπνίν ζα 
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εληάζζνληαη θαη νη πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη ζε ζπλδπαζκφ κε ην ππαξθηφ ζχζηεκα  

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ζπλερήο έιεγρνο ησλ 

δηεξγαζηψλ, ησλ εηζξνψλ θαη ησλ εθξνψλ ηνπο θαη βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ 

ιεηηνπξγίαο, ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ε επίπησζε πνπ πξνθαιείηαη ζην πεξηβάιινλ.  

 

Ζ ζεηξά ISO 31000 θαη δηεζλή πξφηππα, φπσο ην AS/NZS 4360:1999 ηεο Απζηξαιίαο, 

ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ηνλ νδεγφ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, φρη κε ζθνπφ ηελ πηζηνπνίεζε, κηαο θαη ε ζεηξά ησλ ISO απηή 

δελ έρεη πξφηππν πξνο πηζηνπνίεζε, αιιά ηελ νπζηαζηηθή πξνζπάζεηα ειέγρνπ ησλ 

απξφνπησλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ επηπηψζεψλ ηνπο.  

 

Έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ βαζίδεηαη ζε κηα επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία. Ζ 

δηνίθεζε θαη ν ππεχζπλνο πνηφηεηαο ζπληάζζνπλ θαη θνηλνπνηνχλ ηελ πνιηηηθή γηα ηε 

δηαρείξηζε θηλδχλσλ ζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο, ε νπνία ζρεδηάδεηαη ζηελ παξνχζα 

δξαζηεξηφηεηα ζπλδπαζηηθά κε ηελ πνιηηηθή ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο. Δπίζεο, θαζνξίδνπλ θαη ηηο δηεξγαζίεο πνπ εληάζζνληαη ζηα φξηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο.  

 

ηε ζπλέρεηα, θαζνξίδνληαη ν ζθνπφο θαη νη επηκέξνπο ζηφρνη ηνπ ζπζηήκαηνο. Δδψ ν 

βαζηθφο ζθνπφο ζα κπνξνχζε λα δηαηππσζεί σο ε κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

θηλδχλσλ απφ ηε δξαζηεξηφηεηα κε εηήζηα κείσζε θαη δηαηήξεζε εθπνκπψλ αεξίσλ 

εληφο ησλ λνκνζεηηθψλ νξίσλ γηα ηα επφκελα 5 έηε θαη θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ 

απνζεκάησλ ιηγλίηε. Οη επηκέξνπο ζηφρνη πνπ ζα κπνξνχζαλ λα θαζνξηζηνχλ γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ αλσηέξσ ζθνπνχ είλαη: 

 Μείσζε εθπνκπψλ SO2 

 Μείσζε εθπνκπψλ NOx 

 Γηαηήξεζε επηπέδνπ εθπνκπψλ ζσκαηηδηαθψλ ξχπσλ  

 Μείσζε εθπνκπψλ CO2 

  

Οη αλσηέξσ ζηφρνη πξνθχπηνπλ ρξεζηκνπνηψληαο θαη ζρεηηθή κειέηε ηεο Μφληκεο 

Δπηηξνπήο Δλέξγεηαο ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο, φπνπ ζεκεηψλεη φηη γηα ηηο 

λέεο ιηγληηηθέο κνλάδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αληηξξππαληηθφ εμνπιηζκφ θαη βέιηηζηεο 
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ηερλνινγίεο γηα κεγηζηνπνίεζε ηνπ βαζκνχ απφδνζεο, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηνχλ ηηο 

απαηηήζεηο ησλ Οδεγηψλ ηεο ΔΔ,  ηζρχνπλ νη αθφινπζνη δείθηεο εθπνκπψλ: 

 

Πίλαθαο  26. Γείθηεο αεξίσλ εθπνκπώλ γηα λέεο ιηγληηηθέο κνλάδεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο 

(Πεγή: ΣΔΔ) 

ΑΔΡΗΔ ΔΚΠΟΜΠΔ Μνλάδα 
Αλεγκέλε πνζόηεηα γηα ηελ 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

CO2 kg/MWh 870 

SO2 kg/MWh 0,5 

NOx kg/MWh 0,7 

dust kg/MWh 0,1 

 

Αλ ιάβνπκε ππφςε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα 22 γηα ηελ Μνλάδα IV, εθηφο απφ ηα 

απνηειέζκαηα θπξίσο ηνπ SO2 θαη ησλ ζσκαηηδίσλ πνπ νη βειηηψζεηο ζηελ ηερλνινγία 

ζπγθξάηεζήο ηνπο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ νδεγήζεη ζε θαιχηεξνπο δείθηεο γηα ηε 

κνλάδα ζε απηά, νη απαηηήζεηο γηα κείσζε είλαη απμεκέλεο θπξίσο γηα ην CO2 θαη 

ινγηθέο γηα ηα άιια εμεηαδφκελα ζηνηρεία ξχπσλ. Απηφ θαίλεηαη θαη ζηνλ αθφινπζν 

πίλαθα, φπνπ ζπγθξίλνληαη νη δείθηεο ηεο ππφ κειέηε Μνλάδαο θαη κηαο λέαο ιηγληηηθήο 

κνλάδαο.  

 

Πίλαθαο 27. Γείθηεο αεξίσλ εθπνκπώλ γηα λέεο ιηγληηηθέο κνλάδεο θαη ηε Μνλάδα ΗV παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

ΑΔΡΗΔ 

ΔΚΠΟΜΠΔ 
Μνλάδα 

Αλεγκέλε πνζόηεηα γηα ηελ παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

Νέα κνλάδα Μνλάδα IV 

CO2 kg/MWh 870 1500 

SO2 kg/MWh 0,5 0,67856 (2014) 

NOx kg/MWh 0,7 0,88815 (2014) 

dust kg/MWh 0,1 0,05065 (2014) 

 

Οη νξηζκνί ησλ ζηφρσλ ζρεηίδνληαη θαη κε ηηο επφκελεο δηαδηθαζίεο, δειαδή: 

 ηελ αλαγλψξηζε ησλ θηλδχλσλ, 

 ηελ αλάιπζε ηνπο, δειαδή ηελ εχξεζε ησλ γεγνλφησλ πνπ ηνπο πξνθαινχλ, ηελ 

πηζαλφηεηα εκθάληζεο θαη ηελ επίπησζε πνπ πξνθαινχλ, 

 ηελ ηεξάξρεζε θαη αμηνιφγεζή ηνπο,  

 ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ, 

 ηνλ έιεγρν θαη επαλαμηνιφγεζε ηνπο,  
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 ηελ επηθνηλσλία θαη δηαηήξεζε ηεο θαηάζηαζεο.  

 

Ζ ηεξάξρεζε ησλ θηλδχλσλ κπνξεί λα επηηεπρζεί θαη κε ηε Μήηξα Κηλδχλσλ (Risk 

Matrix), φπνπ βάζεη ηεο αλάιπζεο ηνπ θεθαιαίνπ 5 θαη βάζεη θαη ηνπ πίλαθα 27, ζα 

κπνξνχζε γηα ηε Μνλάδα IV λα είλαη ε αθφινπζε: 

 

Πίλαθαο 28. Μήηξα θηλδύλσλ γηα ηε Μνλάδα IV ΑΖ Μεγαιόπνιεο Β΄ 

Πηζαλόηεηα 

Δπίπησζε 

Πνιύ 

ρακειή 
Υακειή Μέηξηα Μεγάιε 

Πνιύ 

Μεγάιε 

Πνιύ πςειή      

Τςειή   

Κίλδπλνο 

ιφγσ αέξησλ 

εθπνκπψλ 

CO2 

Κίλδπλνο ιφγσ 

εμάληιεζεο 

ιηγλίηε 

 

Μέηξηα  

Κίλδπλνο 

ιφγσ αέξησλ 

εθπνκπψλ 

ΝΟx 

Κίλδπλνο 

ιφγσ αέξησλ 

εθπνκπψλ 

SO2 

Κίλδπλνο ιφγσ 

βηνκεραληθήο 

ρξήζεο 

πεξηνρήο 

 

Υακειή  

Κίλδπλνο 

ιφγσ 

εθπνκπήο 

ζσκαηηδίσλ -

ζθφλεο 

   

Πνιύ 

ρακειή 
     

 

Δπηιέγεη, ζπλεπψο, λα δηαρεηξηζηεί θαλείο ηνπο θηλδχλνπο κε πςειή πξνηεξαηφηεηα 

(θφθθηλν ρξψκα) θαη απηνχο κε κεζαία (θίηξηλν ρξψκα). Οη βαζηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ 

αθνινπζνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ είλαη νη αθφινπζεο ηέζζεξηο: 

1. Απνθπγή ηνπ θηλδχλνπ, δειαδή απνθαζίδσ λα κελ μεθηλήζσ ή λα κε ζπλερίζσ ηε 

δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία ζα πξνθαιέζεη ηνλ θίλδπλν. 
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2. Μεηαθνξά θηλδχλνπ ή παξαρψξεζε κέξνπο ηνπ θηλδχλνπ, δειαδή κέζα απφ 

ζπκβάζεηο ή θνηλνπξαμίεο κε ηξίηα κέξε, φπσο αζθάιηζε, ζχκβαζε 

πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηξίην κέξνο, θνηλνπξαμία γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε απφ θνηλνχ κε ηξίην κέξνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ πξνθαιεί ηνλ 

θίλδπλν.  

3. Μείσζε πηζαλφηεηαο λα ζπκβεί ν θίλδπλνο ή κείσζε επίπησζεο ηεο εκθάληζεο ηνπ 

θηλδχλνπ. 

4. Απνδνρή ηνπ θηλδχλνπ θαη αλακνλή ηεο εκθάληζήο ηνπ. 

 

ην ζηάδην απηφ ηεο ζεξαπείαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ είλαη ρξήζηκνο ν πίλαθαο 

ηεο κεζνδνινγίαο FMEA, φπνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζηελ παξνχζα κειέηε 

πεξίπησζεο ζηελ ελφηεηα 5.3 ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ, φπνπ κέζα απφ ηε ζχληαμε 

θαη αλάγλσζή ηνπ θαηαιαβαίλεη θαλείο πνπ παξνπζηάζηεθε ην πξφβιεκα, ηελ αηηία θαη 

ηνπο πηζαλνχο ηξφπνπο επίιπζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο θαηάζηαζεο.  

 

Ο έιεγρνο, αθνχ νινθιεξσζεί ε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ, πξαγκαηνπνηείηαη 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε δεκηνπξγία θαη ε ιεηηνπξγία ζπλζεθψλ δηαηήξεζεο ηεο 

θαηάζηαζεο, ψζηε λα κελ μαλαεκθαληζηεί ν θίλδπλνο ζηελ πξφηεξε ζέζε 

πξνηεξαηφηεηαο είηε απφ άπνςε πηζαλφηεηαο είηε απφ άπνςε επίπησζεο. ε απηφ ην 

πξνηειεπηαίν ζηνηρείν ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ αλήθεη θαη ε 

επαλαμηνιφγεζε ηνπο, δειαδή ε αλαζχληαμε ζε ηαθηηθά δηαζηήκαηα, πνπ νξίδεη ε 

νκάδα πνηφηεηαο, ηεο Μήηξαο Κηλδχλσλ, πξνθεηκέλνπ λα επαλαμηνινγείηαη ην επίπεδν 

ζην νπνίν βξίζθνληαη νη θίλδπλνη θαη πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνληαη νη ζρεηηθέο δξάζεηο 

δηαρείξηζεο ηνπο. Ζ δηαδηθαζία ηζρχεη γηα φινπο ηνπο θηλδχλνπο, αθφκα θαη γη απηνχο 

πνπ ήηαλ ζηελ πξάζηλε θαηεγνξία.  

 

Σέινο, ε επηθνηλσλία θαη ε δηαηήξεζε ηεο θαηάζηαζεο αθνξά ζηελ θνηλνπνίεζε ηνπ 

ηξφπνπ δηαρείξηζεο ελφο θηλδχλνπ πνπ αθνινχζεζε ε νκάδα θαη φια ηα εκπιεθφκελα 

κέξε θαη ησλ νδεγηψλ πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε 

πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξείηαη ην επίπεδν ηνπ θηλδχλνπ ζην επίπεδν πνπ έρεη επηηεπρζεί 

ψζηε λα κελ επαλέιζεη ζηελ θίηξηλε ή θφθθηλε θαηεγνξία, δειαδή ζε κέηξηα ή πςειή 

πξνηεξαηφηεηα.  
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Κξίζηκν είλαη, εδψ, νινθιεξψλνληαο ηελ πξφηαζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, λα ηνληζηεί 

ε ζεκαζία ηεο εκπινθήο ηνπ ζπλφινπ, αλ γίλεηαη, ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά ζίγνπξα 

φιεο ηεο δηνίθεζεο ηεο Μνλάδαο θαη φρη κφλν, π.ρ. θαη ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, 

ζηελ πιεηνςεθία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ψζηε φινη λα 

είλαη κέξνο ηεο επζχλεο δηαηήξεζεο ηεο βειηησκέλεο θαηάζηαζεο θαη ηεο πξνζπάζεηαο 

ζπλερνχο βειηίσζεο.  

 

6.4 Δπίινγνο 

 

Κιείλνληαο ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, ε ειπίδα ηεο εξεπλήηξηαο είλαη λα έρεη 

παξνπζηάζεη ζηνπο αλαγλψζηεο θαη ηνπο εξεπλεηέο, πνπ ζα ζειήζνπλ λα βαζηζηνχλ ζε 

απηήλ γηα ηε δηθή ηνπο εξγαζία, κε ηνλ θαιχηεξν θαη πην ηεθκεξησκέλν ηξφπν ην 

αληηθείκελν ηεο εθηίκεζεο, αμηνιφγεζεο θαη δηαρείξηζεο ελφο πεξηβαιινληηθνχ 

θηλδχλνπ.  

 

Ζ κεζνδνινγία πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ αλάιπζε δηαθνξεηηθψλ εξγαιείσλ 

ζρεδηάζηεθε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ρξήζηκεο ηερληθέο, γλψζεηο θαη ζπζηήκαηα λα 

κπνξέζνπλ λα εληαρζνχλ ζην θαηάιιειν ζεκείν ηεο, βνεζψληαο ηελ θαιχηεξε δπλαηή 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, ηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ηε δηαηχπσζε 

ξεαιηζηηθψλ πξνηάζεσλ.  

 

ε θάζε πεξίπησζε, ην εξεπλεηηθφ αληηθείκελν ηεο εθηίκεζεο θαη αμηνιφγεζεο 

θηλδχλσλ είλαη ηφζν επξχ, ψζηε θαλείο ζα κπνξνχζε λα βξεη θη άιιεο ηερληθέο θαη 

κεζνδνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αλά ηνλ θφζκν θαη λα πξνζζέηεη ζπλερψο ζηνηρεία 

ηφζν ζηα ζεκεία ηεο εξγαζίαο απηήο φζν θαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία.  

 

Κάζε έξεπλα, ζπλεπψο, πνπ ζα αθνινπζήζεη κπνξεί λα επηβεβαηψζεη ηελ παξνχζα, λα 

ηελ εκπινπηίζεη ή αθφκα θαη λα ηελ δηαςεχζεη. Σν εγρείξεκα απηφ ήηαλ απιψο κία 

αξρή γηα ηελ ελαζρφιεζε ηεο εξεπλήηξηαο κε ην αληηθείκελν πνπ κειεηήζεθε.   
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

 

 

Αθνινπζεί ζε θαιχηεξε αλάιπζε ην δηάγξακκα ραξηνγξάθεζεο δηεξγαζηψλ ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο Μνλάδαο IV ηνπ 

ΑΖ Μεγαιφπνιεο Β΄. 
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