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Πεξίιεςε  

Ζ πανμφζα πηοπζαηή ενβαζία έπεζ ζημπυ ηδκ ιεθέηδ ηδξ παναβςβήξ 
δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ απυ αζμιάγα ηαζ ζοβηεηνζιέκα απυ αζμαένζμ 
πνμενπυιεκμ απυ ηδκ ακαενυαζα γφιςζδ αζηζηχκ θοιάηςκ. 

Αθμφ βίκεζ ιζα ακαθμνά ζημ ηί είκαζ αζμιάγα, ζηζξ ηαηδβμνίεξ ηδξ αζμιάγαξ, 
ζημοξ ηνυπμοξ επελενβαζίαξ ηδξ αζμιάγαξ, ζηζξ πενζααθθμκηζηέξ επζπηχζεζξ 
ηδξ αζμιάγαξ ηαεχξ ηαζ ημ εεζιζηυ πθαίζζμ βζα ηδκ πνμχεδζδ ηδξ αζμιάγαξ, 
εα πνμπςνήζμοιε ζηδκ παναβςβή αζμαενίμο ηαζ ηδκ ηαφζδ ημο βζα ηδκ 
παναβςβή δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ αθμφ ακαθένμοιε ζοκμπηζηά ημ πχξ βίκεηε δ 
δζαθμβή αζηζηχκ απμννζιιάηςκ. 

ε αοηυ ημ ζδιείμ εα ιεθεηήζμοιε ημ ενβμζηάζζμ παναβςβήξ δθεηηνζηήξ 
εκένβεζαξ ηδξ ΖΛΔΚΣΧΡ Α.Δ. ζηδκ Φοθή, απυ ηδκ παναβςβή ημο αζμαενίμο 
ιέπνζ ηαζ ηδκ δζαζφκδεζδ ημο ενβμζηαζίμο ζημ δίηηομ ηδξ ΓΔΖ. 

ηδκ ζοκέπεζα εα παναεέζμοιε ιζα μζημκμιζημηεπκζηή ιεθέηδ ενβμζηαζίμο 
δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ απυ αζμαένζμ απυ ηδκ εηαζνία ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 
ΖΠΔΗΡΟΤ Α.Δ. 

Abstract 
 
This dissertation’s subject is the production of electrical energy from biomass 
and specifically from landfill biogas. 
 
There will be a report on what biomass actually is, categories of biomass, 
biomass conversion processes, environmental impact of biomass, the laws 
regarding the promotion of biomass, a brief report on municipal waste sorting 
and finally biogas production and its burning process in order to produce 
electrical energy. 
 
In this point, we will study the Biogas - Waste Disposal Electrical Energy Plant 
constructed by ILEKTOR S.A. at Fyli, starting from the actual production of 
biogas until the interconnection of the plant to the main public electrical 
distributor.  
 
Finally, a citation will be made to an economical – technical report on the 
Biogas - Waste Disposal Electrical Energy Plant constructed by ILEKTRIKI 
ENERGEIA IPEIROU S.A.  
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1. Δηζαγσγή 

Χξ Βζμιάγα εεςνείηαζ ηάεε μνβακζηή φθδ πμο είκαζ δζαεέζζιδ ζε ακακεχζζιδ αάζδ, 

πενζθαιαακμιέκςκ ηςκ εκενβεζαηχκ ηαθθζενβεζχκ, ηςκ οπμπνμσυκηςκ ή 

ηαηαθμίπςκ ηςκ δαζζηχκ πνμσυκηςκ, ηςκ παναπνμσυκηςκ ή ηςκ οπμθεζιιάηςκ 

βεςνβζηχκ ηαθθζενβεζχκ, ηςκ γςζηχκ απμαθήηςκ, ημο μνβακζημφ ηθάζιαημξ ηςκ 

αζηζηχκ απμννζιιάηςκ ηαζ ηςκ οδνυαζςκ θοηχκ 

 

1.1 Καηεγνξίεο βηνκάδαο 

Σδ αζμιάγα ιπμνμφιε κα ηδ ηαηαηάλμοιε ζε δζάθμνεξ ηαηδβμνίεξ υπςξ : 

1. Γαζζηέξ θοηείεξ (λοθχδδξ αζμιάγα) 

2. Αβνμημ-αζμιδπακζηέξ θοηείεξ (λοθχδδξ αζμιάγα) 

3. Γέκδνα εηηυξ ηςκ δαζχκ (λοθχδδξ αζμιάγα) 

4. Αβνμηζηέξ θοηείεξ (Μδ λοθχδδξ αζμιάγα) 

5. Τπμθείιιαηα αβνμηζηχκ θοηεζχκ (Μδ λοθχδδξ αζμιάγα) 

6. Τπμθείιιαηα αζμιδπακζηήξ επελενβαζίαξ αβνμηζηχκ πνμσυκηςκ 

    (Μδ λοθχδδξ αζμιάγα) 

7. Απυαθδηα γχςκ ηαζ ακενχπςκ 

 
Ζ αζμιάγα ηςκ ακςηένς ηαηδβμνζχκ ανίζηεζ πμθθέξ πνήζεζξ είηε βζα παναβςβή 

ηνμθίιςκ είηε βζα παναβςβή εκένβεζαξ είηε βζα άθθμοξ ζημπμφξ. Ζ πνήζδ ηδξ 

αζμιάγαξ βζα ηάπμζμ ζημπυ ελανηάηαζ απυ δζάθμνμοξ ημζκςκζημφξ ηαζ μζημκμιζημφξ 

πανάβμκηεξ πμο δζαθένμοκ απυ πχνα ζε πχνα. 

 

Σα ακακεχζζια απμεέιαηα αζμιάγαξ, ςξ πνμξ πδβέξ απυ ηζξ μπμίεξ πνμένπμκηαζ, 

δζαηνίκμκηαζ ζε ηνεζξ ηαηδβμνίεξ: 

 

 απυαθδηα   

o θοηζηήξ παναβςβήξ 

o γςζηήξ παναβςβήξ 

o επελενβαζίαξ αβνμηζηχκ πνμσυκηςκ (αζμιδπακία ηνμθίιςκ & γςμηνμθχκ) 

o οπμθείιιαηα ηαθθζενβεζχκ 

o αζμιδπακίαξ λφθμο 

o αζηζηά απυαθδηα 
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 δαζζηή αζμιάγα 

o λφθμ 

o οπμθείιιαηα δαζζηήξ λοθείαξ (θθμζμί, ηθαδζα, θφθθα ηαζ πνζμκίδζα) 

o δέκδνα, εάικμζ ηαζ οπμθείιιαηα ημο δαζζημφ ηφηθμο 

 

 εκενβεζαηέξ ηαθθζένβεζεξ 

o δαζζηέξ ηαθθζένβεζεξ ιζηνμφ ηφηθμο 

o θοθθχδεζξ δαζζηέξ ηαθθζένβεζεξ 

o ιμκμεηείξ ιδ-λοθχδεζξ ηαθθζένβεζεξ 

o δδιδηνζαηά 

o ζαηπανχδεζξ ηαθθζένβεζεξ (ηεφηθα, γαπανυπμνημ, γαπανμηάθαιμ) 

o ηηδκμηνμθζηέξ ηαθθζένβεζεξ (ηνζθφθθζ, αμζηυημπμζ) 

o εθαζμφπεξ ηαθθζένβεζεξ (ηνάιαδ, ζυβζα, δθίακεμξ) 

o οδνυαζα θοηά (άθβεξ, ηαθαιζχκεξ, οδνυαζμξ οάηζκεμξ) 
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2. Σξόπνη επεμεξγαζίαο βηνκάδαο. 

2.1 Αεξηνπνίεζε 

Ζ αενζμπμίδζδ ηδξ αζμιάγαξ είκαζ ιζα εκδυεενιδ εενιζηή δζενβαζία ηαηά ηδκ 

μπμία  δ ζηενεή αζμιάγα ιεηαηνέπεηαζ ζε ηαφζζιμ αένζμ. Σμ παναβυιεκμ αοηυ αένζμ 

απμηεθεί ιίβια πμθθχκ ηαφζζιςκ (ηαζ ιδ) αενίςκ: ιμκμλείδζμ ηαζ δζμλείδζμ ημο 

άκεναηα (CO, CO2), οδνμβυκμ (H2), ιεεάκζμ (CH4), οδναηιμί (H2O), ίπκδ 

οδνμβμκακενάηςκ (π.π. C2H6, C2H4) ηαζ άγςημ (N2, ζε πενίπηςζδ πμο βζα ηδκ 

δζενβαζία πνδζζιμπμζείηαζ αέναξ ηαζ υπζ ηαεανυ μλοβυκμ). Πένακ ηςκ παναπάκς 

εκχζεςκ ζημ αένζμ πνμσυκ ειθακίγμκηαζ ηαζ δζάθμνμζ επζιμθοκηέξ ηονζυηενμζ εη ηςκ 

μπμίςκ είκαζ δ ζςιαηίδζα πίζζαξ, ηέθνα, αιιςκία, μλέα ηαζ ζφκεεημζ 

οδνμβμκάκεναηεξ. 

Σμ ηαφζζιμ πνμσυκ ηδξ δζενβαζίαξ αενζμπμίδζδξ μκμιάγεηαζ αένζμ ζφκεεζδξ 

(syngas). ε πενίπηςζδ πμο δ δζενβαζία βίκεζ ιε ηδ πνήζδ αένα (δ πζμ μζημκμιζηή 

ηαζ ζοκήεδξ επζθμβή), ημ αένζμ ζφκεεζδξ έπεζ ηαεανή εενιμβυκμ δφκαιδ πενίπμο 

4,6 MJ/ m3 (πενίπμο ημ 1/7 εηείκδξ ημο θοζζημφ αενίμο). ηακ πνδζζιμπμζείηαζ 

ηαεανυ μλοβυκμ ακηί βζα αέναξ, δ εενιμβυκμξ δφκαιδ ημο αενίμο ιπμνεί αηυια ηαζ 

κα ηνζπθαζζαζεεί. Καζ ζηζξ δομ πενζπηχζεζξ, πάκηςξ, δ εενιμβυκμξ δφκαιδ ηάκεζ ημ 

αένζμ ζφκεεζδξ ηαηάθθδθμ βζα ηδκ παναβςβή εενιυηδηαξ ή δθεηηνζζιμφ, ιε 

ηαηάθθδθδ πνήζδ ημο ζε ηαοζηήνεξ ηαζ αενζμζηνυαζθμοξ. 

Απυ πδιζηήξ πθεονάξ, δ δζενβαζία ηδξ αενζμπμίδζδξ ηδξ αζμιάγαξ είκαζ 

ανηεηά ζφκεεηδ ηαζ πενζθαιαάκεζ, ηαηά ζεζνά, ηα αηυθμοεα επζιένμοξ ζηάδζα: 

απμζφκεεζδ ηδξ μνβακζηήξ αζμιάγαξ ζε ιδ ζοιποηκχζζιμ αένζμ, οδναηιμφξ ηαζ 

πίζζα, εενιζηή δζάζπαζδ ηςκ αηιχκ ζε αένζμ ζφκεεζδξ ηαζ πίζζα, αενζμπμίδζδ ηδξ 

πίζζαξ ηαζ ιενζηή μλείδςζδ ημο αενίμο ζφκεεζδξ, ηςκ αηιχκ ηαζ ηδξ πίζζαξ. Ζ 

απαζημφιεκδ εενιυηδηα βζα ηδκ αενζμπμίδζδ ηδξ αζμιάγαξ πανέπεηαζ απυ ηδκ ηαφζδ 

ιένμοξ ηδξ ανπζηήξ  πμζυηδηαξ ηδξ αζμιάγαξ. 

Καεμνζζηζηυ νυθμ ζηδ δζενβαζία αενζμπμίδζδξ έπεζ ηαζ ημ είδμξ ηδξ θοηζηήξ 

αζμιάγαξ. Οζ ζδζυηδηεξ ηδξ ιπμνεί κα δζαθένμοκ ζδιακηζηά ακαθυβςξ ηδκ πνμέθεοζδ 

ηδξ αζμιάγαξ, ιε άιεζδ ζοκέπεζα ζηδκ ηεπκμθμβία ηδξ δζενβαζίαξ ηαζ ηδκ 

αζςζζιυηδηα ηδξ ιμκάδαξ. Οζ πανάιεηνμζ ηδξ αζμιάγαξ πμο ελεηάγμκηαζ πενζζζυηενμ 

είκαζ δ οβναζία ημο οθζημφ, δ πενζεηηζηυηδηα ηδξ ζε ηέθνα, δ ζημζπεζαηή ηδξ ακάθοζδ, 

δ εενιμβυκμξ δφκαιή ηδξ, δ ποηκυηδηα ηαζ δ ημηημιεηνία ηδξ. 

 

Ακαθμνζηά ιε ημ είδμξ ηαζ ημκ ζπεδζαζιυ ημο ακηζδναζηήνα αενζμπμίδζδξ, μζ 

παναθθαβέξ ηαζ δ ηαηδβμνζμπμίδζδ ημοξ, φζηενα απυ πμθθέξ δεηαεηίεξ ένεοκαξ 

ζηδκ ηεπκμθμβία αενζμπμίδζδξ είκαζ πμθθέξ. Έηζζ, μζ ακηζδναζηήνεξ αοημί 
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δζαηνίκμκηαζ ακάθμβα ιε ημ ιέζμ αενζμπμίδζδξ (αέναξ, μλοβυκμ ή αηιυξ), ημκ ηνυπμ 

πανμπήξ ηδξ απαζημφιεκδξ εενιυηδηαξ (αοημεενιζημί ή αθθμεενιζημί αενζμπμζδηέξ), 

ηδκ πίεζδ θεζημονβίαξ (αηιμζθαζνζημί ή οπυ πίεζδ ακηζδναζηήνεξ) ηαζ ημκ ζπεδζαζιυ 

ημοξ (ζηαεενήξ ή νεοζημπμζδιέκδξ ηθίκδξ). 

Πνέπεζ κα ημκζζεεί υηζ ημ αένζμ ζφκεεζδξ δεκ πνδζζιμπμζείηαζ απεοεείαξ, 

ηαεχξ ελένπεηαζ απυ ημκ ακηζδναζηήνα, ζηδξ ιδπακέξ παναβςβήξ εκένβεζαξ. Δίκαζ 

απαζημφιεκδ δ πνμεπελενβαζία ημο χζηε κα ιεζςεμφκ μζ πμζυηδηεξ ηςκ 

αηαεανζζχκ πμο πενζέπμκηαζ ζε αοηυ (πίζζα, αιιςκία, εείμ, η.θπ.) ηαεχξ ηαζ δ 

ρφλδ ημο. Πανάθθδθα, εηηυξ ημο αενίμο ζφκεεζδξ, δ δζενβαζία πανάβεζ ηαζ ηάπμζεξ 

πμζυηδηεξ πίζζαξ (δ πμζυηδηαξ ηδξ μπμίαξ ελανηάηαζ απυ δζάθμνμοξ πανάβμκηεξ 

υπςξ π.π. ημ είδμξ ηδξ αζμιάγαξ). Δλαζηίαξ ηδξ ορδθήξ εενιμβυκμο δφκαιδξ ηδξ, ςξ 

αέθηζζημξ ηνυπμξ δζαπείνζζήξ ηδξ πίζζαξ εεςνείηαζ δ εκενβεζαηή εηιεηάθθεοζδ ηδξ 

εκηυξ ηδξ ιμκάδαξ αενζμπμίδζδξ. Ακαιθίαμθα δ αενζμπμίδζδ ηδξ αζμιάγαξ είκαζ ιζα 

ηεπκμθμβία πζμ πμθφπθμηδ ηαζ ιε θζβυηενεξ ειπμνζηέξ εθανιμβέξ, ζε ζπέζδ ιε ηδκ 

ζοκήεδ ηαφζδ ηδξ αζμιάγαξ. Σα πθεμκεηηήιαηα, υιςξ, πμο πανμοζζάγεζ, ιε 

ηονζυηενμ υθςκ ηδκ πμθφ ιεβάθδ αφλδζδ ηδξ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ ηδξ ιμκάδαξ, 

έπεζ μδδβήζεζ ζημκ δζανηή πμθθαπθαζζαζιυ ηέημζμο είδμοξ ιμκάδςκ ζηδκ «αζπιή ηδξ 

ηεπκμθμβίαξ», ηα ηεθεοηαία πνυκζα. Υαναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια αοηήξ ηδξ ελέθζλδξ 

είκαζ υηζ ημ 2008, δ ιμκάδα ζοιπαναβςβήξ δθεηηνζζιμφ ηαζ εενιυηδηαξ ιέζς 

αενζμπμίδζδξ αζμιάγαξ ζηδκ Yamagata ηδξ Ηαπςκίαξ, ανααεφεδηε ςξ δ ηαθφηενδ 

ιμκάδα παναβςβή εκένβεζαξ απυ Ακακεχζζιεξ Πδβέξ παβημζιίςξ, ζηα πθαίζζα ηδξ 

θδιζζιέκμο ζοκεδνίμο Power Gen Asia. Ζ ζοβηεηνζιέκδ ιμκάδα έπεζ ζζπφ 2 MWe 

ηαζ επελενβάγεηαζ 60 ηυκμοξ chips λφθμο διενδζίςξ. 
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2.2 Αλαεξόβηα Υώλεπζε 

 

Δηθόλα 1 

Θεςνδηζηή δζενβαζία ακαενυαζαξ πχκεοζδξ 

 

Ζ Ακαενυαζα Υχκεοζδ είκαζ ιζα αζμπδιζηή δζενβαζία ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

μπμίαξ ζφκεεηα μνβακζηά ζημζπεία απμζοκηίεεηαζ απμοζία μλοβυκμο, απυ δζάθμνμοξ 

ηφπμοξ ακαενυαζςκ ιζηνμμνβακζζιχκ. Ζ δζενβαζία ηδξ ακαενυαζαξ πχκεοζδξ είκαζ 

ημζκή ζε πμθθά θοζζηά πενζαάθθμκηα υπςξ ηα ζγήιαηα εαθάζζζμο φδαημξ, ημ 

ζημιάπζ ηςκ ιδνοηαζηζηχκ ή ηα έθδ ηφνθδξ. ε ιία εβηαηάζηαζδ αζμαενίμο, ημ 

απμηέθεζια ηδξ δζενβαζίαξ ηδξ ακαενυαζαξ πχκεοζδξ είκαζ ημ αζμαένζμ ηαζ ημ 

ημιπυζη. ηακ ημ οπυζηνςια βζα ηδκ ακαενυαζα πχκεοζδ είκαζ έκα μιμζμβεκέξ 

ιίβια απυ δφμ ή πενζζζυηενμοξ ηφπμοξ πνχηςκ οθχκ (π.π. γςζημί πμθημί ηαζ 

μνβακζηά απυαθδηα απυ ηζξ αζμιδπακίεξ ηνμθίιςκ) ηυηε έπμοιε ηδκ θεβυιεκδ 

«ζοβπχκεοζδ» δ μπμία είκαζ ημζκή ιε πμθθέξ απυ ηζξ εθανιμβέξ ημο αζμαενίμο 

ζήιενα. 

 

 

Δηθόλα 2 

Ζ δζενβαζία ηδξ ακαενυαζαξ πχκεοζδξ 
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Ζ πθήνδξ αζμθμβζηή απμδυιδζδ ηδξ μνβακζηήξ φθδξ πνμξ αζμαένζμ, ζε 

ζοκεήηεξ απμοζίαξ μλοβυκμο (ακαενυαζεξ ζοκεήηεξ), απμηεθεί ιία ζφκεεηδ 

δζενβαζία πμο ζοκίζηαηαζ ζηδκ αθθδθεπίδναζδ δζαθμνεηζηχκ μιάδςκ  

ιζηνμμνβακζζιχκ. Κάεε ιία απυ αοηέξ ηζξ μιάδεξ, εοεφκεηαζ βζα ηδκ 

πναβιαημπμίδζδ δζαθμνεηζημφ ιένμοξ ηδξ ζοκμθζηήξ δζενβαζίαξ. Έηζζ, ημ οθζηυ πμο 

ιπμνεί κα απμηεθεί απυαθδημ βζα ιζα μιάδα ιζηνμμνβακζζιχκ ιπμνεί κα απμηεθέζεζ 

οπυζηνςια (ηνμθή ηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ) βζα ηάπμζα άθθδ μιάδα ημοξ. ε 

ζφβηνζζδ ιε ηδκ αενυαζα πχκεοζδ ηδξ μνβακζηήξ φθδξ (απμδυιδζδ ηδξ μνβακζηήξ 

φθδξ πανμοζία αένα-μλοβυκμο), μ νοειυξ αφλδζδξ ηςκ ακαενυαζςκ ααηηδνίςκ είκαζ 

ζδιακηζηά ιζηνυηενμξ απυ εηείκμ ηςκ αενυαζςκ ααηηδνίςκ. Καηά ζοκέπεζα, ημ ηεθζηυ 

παναπνμσυκ πμο πνμηφπηεζ απυ ηδκ ακαενυαζα πχκεοζδ είκαζ ιζηνυηενμ ακά 

ιμκάδα αάνμοξ ηδξ μνβακζηήξ φθδξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ αενυαζα.  

Γζα πανάδεζβια, εκχ δ αενυαζα απμδυιδζδ 1 kg μνβακζημφ οθζημφ 

(οπμζηνχιαημξ) ζοκεπάβεηαζ ηδκ παναβςβή 0,5 kg αζμιάγαξ, δ ακηίζημζπδ ηζιή βζα 

ηδκ ακαενυαζα πχκεοζδ είκαζ ιυθζξ 0,1 kg. Σμ παναηηδνζζηζηυ αοηυ ηδξ ακαενυαζαξ 

πχκεοζδξ, δδθαδή δ ζδιακηζηή ιείςζδ ημο ηεθζημφ υβημο πμο επζηοβπάκεηαζ, ηδκ 

ηαεζζηά ζδζαίηενα εθηοζηζηή ςξ ιέεμδμ επελενβαζίαξ μνβακζηχκ απμαθήηςκ. 

Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ακαενυαζαξ πχκεοζδξ πανάβεηαζ πμθφ θίβδ εενιυηδηα. Ζ 

εκένβεζα, πμο είκαζ πδιζηά δεζιεοιέκδ ιέζα ζημ οπυζηνςια, παναιέκεζ ηονίςξ ζημ 

παναβυιεκμ αζμαένζμ ιε ηδ ιμνθή ιεεακίμο.  

Ζ δζενβαζία ζπδιαηζζιμφ ημο αζμαενίμο είκαζ έκα απμηέθεζια ζοκδοαζηζηχκ 

αδιάηςκ, ζηα μπμία ημ ανπζηυ οθζηυ ζοκεπχξ δζαζπάηαζ ζε ιζηνυηενα ζημζπεία. Ζ 

δζενβαζία ηδξ ακαενυαζαξ πχκεοζδξ πανμοζζάγεζ ηέζζενα ηφνζα δζαηνζηά ζηάδζα: 

Σδκ οδνυθοζδ, ηδκ μλεμβέκεζδ, ηδκ αηεημβέκεζδ (μλζημπμίδζδ) ηαζ ηδκ 

ιεεακμβέκεζδ. Γζαθμνεηζηά είδδ ιζηνμμνβακζζιχκ είκαζ οπεφεοκα βζα ηδκ μιαθή 

μθμηθήνςζδ ηάεε εκυξ απυ ηα παναπάκς ζηάδζα.Σα ζηάδζα ηδξ δζενβαζίαξ 

θαιαάκμοκ πχνα πανάθθδθα ζηδ δελαιεκή πχκεοζδξ. Ζ ηαπφηδηα ηδξ ζοκμθζηήξ 

δζενβαζίαξ απμδυιδζδξ ηαεμνίγεηαζ απυ ηα πζμ ανβά ζηάδζα ηςκ δζαθμνεηζηχκ 

θάζεςκ. 
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2.2.1 Γηεξγαζίεο αλαεξόβηαο ρώλεπζεο  

2.2.1.1 Τδξόιπζε 

Καηά ημ ζηάδζμ ηδξ οδνυθοζδξ, πμο είκαζ ηαζ ημ πνχημ αήια ηδξ δζενβαζίαξ, 

οδνμθοηζηά ααηηδνίδζα εηηνίκμοκ οδνμθοηζηά έκγοια, ιεηαηνέπμκηαξ ηα αζμπμθοιενή 

ζε απθμφζηενεξ ηαζ δζαθοηέξ εκχζεζξ. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ μνβακζηέξ ιαηνμιμνζαηέξ 

εκχζεζξ, υπςξ μζ πνςηεΐκεξ, μζ οδαηάκεναηεξ, ηα κμοηθεσηά μλέα ηαζ ηα θζπίδζα, 

δζαζπχκηαζ ζε εκχζεζξ ιζηνυηενδξ ιμνζαηήξ αθοζίδαξ - ζηα μθζβμιενή ηαζ ιμκμιενή 

ημοξ. Ζ δζενβαζία αοηή είκαζ ελςηοηηανζηή, δδθαδή θαιαάκεζ πχνα ελςηενζηά ημο 

ηοηηανζημφ ημζπχιαημξ ηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ, ζηδκ ηονίςξ ιάγα ημο οβνμφ. 

Δκχζεζξ υπςξ μζ πνςηεΐκεξ, ημ άιοθμ ηαζ ηάπμζα απθά ζάηπανα οδνμθφμκηαζ ιε 

ιεβάθδ εοημθία ζε ακαενυαζεξ ζοκεήηεξ. Ακηίεεηα, δ θζβκμηοηηανίκδ ηαζ δ θζβκίκδ, μζ 

μπμίεξ είκαζ ααζζηά θοηζηά ζοζηαηζηά, απμδμιμφκηαζ οπυ ακαενυαζεξ ζοκεήηεξ ανβά 

ηαζ αηεθχξ. Ζ οδνυθοζδ ηςκ οδνμβμκακενάηςκ μθμηθδνχκεηαζ εκηυξ μθίβςκ ςνχκ. 

Ακηίεεηα εηείκδ ηςκ πνςηεσκχκ ηαζ ηςκ θζπζδίςκ μθμηθδνχκεηαζ εκηυξ μθίβςκ 

διενχκ. 

2.2.1.2 Ομπγέλεζε 

Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ μλοβέκεζδξ, ηα πνμσυκηα ηδξ οδνυθοζδξ ιεηαηνέπμκηαζ 

απυ μλεμβεκή ααηηδνίδζα ζε ιεεακμβεκή οπμζηνχιαηα. Οζ μθζβμζαηπανίηεξ ηαζ μζ 

ιμκμζαηπανίηεξ, ηα αιζκμλέα ηαζ ηα θζπανά μλέα οπμαζαάγμκηαζ ζε μλζηυ μλφ 

(CH3COOH) (50%), δζμλείδζμ ημο άκεναηα (CO2) ηαζ οδνμβυκμ (H2) (20%), ηαεχξ 

επίζδξ ηαζ ζε πηδηζηά θζπανά μλέα (VFA’s) ηαζ αθημυθεξ (30%). 

2.2.1.3 Αθεηνγέλεζε 

Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ αηεημβέκεζδξ, ηα πνμσυκηα απυ ηδκ μλοβέκεζδ πμο δεκ 

ιπμνμφκ κα ιεηαηναπμφκ άιεζα ζε ιεεάκζμ απυ ηα ιεεακμβεκή ααηηδνίδζα 

ιεηαηνέπμκηαζ ζε ιεεακμβεκή οπμζηνχιαηα. Σα πηδηζηά θζπανά μλέα ηαζ μζ 

αθημυθεξ μλεζδχκμκηαζ ζε ιεεακμβεκή οπμζηνχιαηα, υπςξ μλζηυ μλφ, οδνμβυκμ ηαζ 

δζμλείδζμ ημο άκεναηα. Σα πηδηζηά θζπανά μλέα ιε αθοζίδεξ άκεναηα ιε 

πενζζζυηενμοξ απυ δφμ δεζιμφξ ηαζ μζ αθημυθεξ ιε αθοζίδεξ άκεναηα ιε 

πενζζζυηενμοξ απυ έκα δεζιυ μλεζδχκμκηαζ ζε μλζηυ μλφ ηαζ οδνμβυκμ. Ζ 

παναβςβή ημο οδνμβυκμο αολάκεζ ηδκ ιενζηή πίεζδ ημο. Αοηυ ιπμνεί κα εεςνδεεί 

ςξ «οπυθεζιια» ηδξ αηεημβέκεζδξ ηαζ ειπμδίγεζ ημ ιεηααμθζζιυ ηςκ αηεημβεκχκ 

ααηηδνζδίςκ. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ιεεακμβέκεζδξ, ημ οδνμβυκμ ιεηαηνέπεηαζ ζε 

ιεεάκζμ. Ζ αηεημβέκεζδ ηαζ δ ιεεακμβέκεζδ ζοκήεςξ θαιαάκμοκ πχνα πανάθθδθα, 

ςξ ζοιαίςζδ δφμ μιάδςκ μνβακζζιχκ. 
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2.2.1.4 Μεζαλνγέλεζε 

Απμηεθεί ημ ηεθεοηαίμ ζηάδζμ ηδξ ακαενυαζαξ πχκεοζδξ ηαζ πναβιαημπμζείηαζ 

απυ ηα ιεεακμβεκή ααηηήνζα. Σμ 70% ημο παναβμιέκμο ιεεακίμο πνμένπεηαζ απυ 

μλζηυ άθαξ, εκχ ημ οπυθμζπμ 30% πανάβεηαζ απυ ηδ ιεηαηνμπή ημο οδνμβυκμο ηαζ 

ημο CO2. Ζ ιεεακμβέκεζδ είκαζ έκα ηνίζζιμ αήια ζε μθυηθδνδ ηδ δζενβαζία ηδξ 

πχκεοζδξ, δεδμιέκμο υηζ είκαζ δ πζμ ανβή αζμπδιζηή ηαζ επμιέκςξ νοειμνοειζζηζηή 

ακηίδναζδ ηδξ δζενβαζίαξ. Σα ιεεακμβεκή ααηηήνζα πανμοζζάγμοκ ημ αναδφηενμ 

νοειυ ακάπηολδξ (πενίπμο ημ 20% ημο νοειμφ ακάπηολδξ ηςκ μλοβεκχκ 

ααηηδνίςκ) απυ υθμοξ ημο ακαενυαζμοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ ζηδ δζενβαζία. Σα 

ιεεακμααηηήνζα πανμοζζάγμοκ πμθφ ιεβάθδ εοαζζεδζία ηαζ επδνεάγμκηαζ ζμαανά 

απυ ηζξ ζοκεήηεξ θεζημονβίαξ ημο αζμακηζδναζηήνα. Ζ ζφκεεζδ ηδξ πνχηδξ φθδξ, μ 

νοειυξ ηνμθμδμζίαξ, δ εενιμηναζία ηαζ ημ pH είκαζ παναδείβιαηα παναβυκηςκ πμο 

επδνεάγμοκ ηδ ιεεακμβέκεζδ. Ζ οπενθυνηςζδ ημο πςκεοηήνα, μζ αολμιεζχζεζξ ηδξ 

εενιμηναζίαξ (ιεζμθζθζηά ηαζ εενιμθζθζηά ααηηήνζα), δ αολδιέκδ πανμοζία 

δζαθοιέκμο μλοβυκμο (DO) μδδβμφκ ζηδ ιείςζδ ή αηυιδ ηαζ ημκ ηενιαηζζιυ ηδξ 

παναβςβήξ ιεεακίμο. 

2.2.2 Παξάκεηξνη ηεο Αλαεξόβηαο Υώλεπζεο 

Ζ απμδμηζηυηδηα ηδξ ακαενυαζαξ πχκεοζδξ ελανηάηαζ απυ ιενζηέξ ηνίζζιεξ 

παναιέηνμοξ, έηζζ είκαζ ζδιακηζηυ κα πανέπμκηαζ μζ ηαηάθθδθμζ υνμζ βζα ημοξ 

ακαενυαζμοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ. Ζ ακάπηολδ ηαζ δ δναζηδνζυηδηά ημοξ επδνεάγεηαζ 

ζδιακηζηά απυ ημκ απμηθεζζιυ ημο μλοβυκμο, ηδκ εενιμηναζία, ηδκ ηζιή ημο pH, ημκ 

ακεθμδζαζιυ ιε ενεπηζηέξ μοζίεξ, ηδκ έκηαζδ ηδξ ακάδεοζδξ, ηαεχξ ηαζ απυ ηδκ 

πανμοζία ηαζ ηδκ πμζυηδηα ακαζηαθηζηχκ παναβυκηςκ (π.π. αιιςκία). 

2.2.2.1 Θεξκνθξαζία 

Ζ δζενβαζία ηδξ ακαενυαζαξ πχκεοζδξ ιπμνεί κα πναβιαημπμζδεεί ζε 

δζαθμνεηζηέξ εενιμηναζίεξ, πμο πςνίγμκηαζ ζε ηνία εενιμηναζζαηά εφνδ: ροπνυθζθδ 

(ηάης απυ 25oC), ιεζυθζθδ (25-45oC), ηαζ εενιυθζθδ (45-70oC). Τπάνπεζ ιζα άιεζδ 

ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηδξ εενιμηναζίαξ ηδξ δζενβαζίαξ ηαζ ημο οδναοθζημφ πνυκμο 

παναιμκήξ (HRT - Hydraulic Retention Time), υπςξ θαίκεηαζ ηαζ ζημκ πίκαηα πμο 

αημθμοεεί: 
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Θεξκηθό 

ζηάδην 

Θεξκνθξαζίεο 

δηεξγαζίαο 

Διάρηζηνο ρξόλνο 

παξακνλήο 

ροπνυθζθδ < 20 °C 70 έςξ 80 διένεξ 

ιεζυθζθδ 30 έςξ 42 °C 30 έςξ 40 διένεξ 

εενιυθζθδ 43 έςξ 55 °C 15 έςξ 20 διένεξ 

Πίλαθαο 1 

Θενιμηναζία δζενβαζίαξ ακαενυαζαξ πχκεοζδξ ηαζ οδναοθζηυξ πνυκμξ παναιμκήξ. 

 

Ζ ζηαεενυηδηα ηδξ εενιμηναζίαξ έπεζ ηαεμνζζηζηή ζδιαζία. ηδκ πνάλδ, δ 

εενιμηναζία θεζημονβίαξ επζθέβεηαζ ζε ζοκάνηδζδ ιε ηδκ πνδζζιμπμζμφιεκδ πνχηδ 

φθδ ηαζ δ εενιμηναζία δζενβαζίαξ ζοκήεςξ πανέπεηαζ απυ εζδζηά ζοζηήιαηα 

εένιακζδξ, ιέζα ζημκ πςκεοηήνα ηα μπμία απμηεθμφκηαζ είηε απυ εκαθθάηηεξ ζημ 

εζςηενζηυ ημο ακηζδναζηήνα είηε εκαθθάηηεξ εενιυηδηαξ ελςηενζηά ημο 

ακηζδναζηήνα. 

2.2.2.2 pH 

Ζ ηζιή ημο pH είκαζ ημ ιέηνμ ηδξ μλφηδηαξ/αθηαθζηυηδηαξ ημο δζαθφιαημξ 

(ακηίζημζπα ιε ημ ιίβια ημο οπμζηνχιαημξ) ηαζ εηθνάγεηαζ ζε ιένδ ακά εηαημιιφνζμ 

(ppm). Σμ pH ημο οπμζηνχιαημξ επδνεάγεζ ηδκ αφλδζδ ηςκ ιεεακμβεκχκ 

ιζηνμμνβακζζιχκ, ηαζ ιπμνεί κα έπεζ επζπηχζεζξ ζημ δζαπςνζζιυ ιενζηχκ εκχζεςκ 

πμο έπμοκ ζδιαζία βζα ηδκ δζενβαζία (αιιςκία, ζμοθθίδζμ, μνβακζηά μλέα). Ζ 

ειπεζνία δείπκεζ υηζ μ ζπδιαηζζιυξ ημο ιεεακίμο πναβιαημπμζείηαζ ιέζα ζε έκα 

ζπεηζηά ιζηνυ εφνμξ pH, πενίπμο απυ 5,5 έςξ 8,5, ιε έκα αέθηζζημ εφνμξ 7-8 βζα 

ημοξ πενζζζυηενμοξ ιεεακμβεκείξ μνβακζζιμφξ. Οζ μλζημβεκείξ μνβακζζιμί έπμοκ, ζε 

πμθθέξ πενζπηχζεζξ, ιζα παιδθυηενδ ηζιή ημο αέθηζζημο pH. 

2.2.2.3 Πηεηηθά ιηπαξά νμέα 

Ζ εοζηάεεζα ηδξ δζενβαζίαξ επδνεάγεηαζ απυ ηδκ ζοβηέκηνςζδ ηςκ 

εκδζάιεζςκ πνμσυκηςκ υπςξ είκαζ ηα πηδηζηά θζπανά μλέα (VFA). Σα πηδηζηά θζπανά 

μλέα είκαζ εκδζάιεζεξ εκχζεζξ (μλζηά, πνμπζμκζηά, αμοηονζηά, βαθαηηζηά άθαηα), πμο 

πανάβμκηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ αηεημβέκεζδξ, ιε ιζα αθοζίδα άκεναηα απυ έλζ ή 

θζβυηενα άημια. ηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ, αζηάεεζα ζηδ δζενβαζία εα 

μδδβήζεζ ζηδ ζοζζχνεοζδ VFA ιέζα ζημκ πςκεοηήνα, ηαζ αοηυ ιπμνεί κα μδδβήζεζ 

ζε πηχζδ ηδξ ηζιήξ ημο pH. Ζ ζοζζχνεοζδ VFA, εκημφημζξ, δεκ εηθνάγεηαζ πάκημηε 

ςξ πηχζδ ημο pH, θυβς ηδξ ζηακυηδηαξ ακάζπεζδξ ιενζηχκ ηφπςκ αζμιάγαξ. Π.π. ηα 

γςζηά πενζηηχιαηα έπμοκ έκα πθευκαζια αθηαθζηυηδηαξ, ημ μπμίμ ζδιαίκεζ υηζ δ 

ζοζζχνεοζδ VFA πνέπεζ κα οπεναεί έκα μνζζιέκμ επίπεδμ πνμημφ κα ιπμνέζεζ κα 
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ακζπκεοεεί θυβς ηδξ ζδιακηζηήξ ιείςζδξ ηδξ ηζιήξ ημο pH. ε έκα ηέημζμ ζδιείμ, δ 

ζοβηέκηνςζδ μλέςκ ζημ πςκεοηήνα εα είκαζ ηυζμ ορδθή χζηε δ δζενβαζία ηδξ 

ακαενυαζαξ εα έπεζ ήδδ ειπμδζζηεί ζμαανά. 

2.2.2.4 Ηρλνζηνηρεία, ζξεπηηθέο νπζίεο θαη ηνμηθέο ελώζεηο 

Σα ζπκμζημζπεία υπςξ μ ζίδδνμξ, ημ κζηέθζμ, ημ ημαάθηζμ, ημ ζεθήκζμ, ημ 

ιμθοαδαίκζμ ή ημ αμθθνάιζμ είκαζ ελίζμο ζδιακηζηά βζα ηδκ αφλδζδ ηαζ ηδκ επζαίςζδ 

ηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ ηδξ ακαενυαζαξ πχκεοζδξ υπςξ είκαζ μ άκεναηαξ, ημ άγςημ, μ 

θχζθμνμξ ηαζ ημ εείμ. Ζ αέθηζζηδ ακαθμβία ηςκ ενεπηζηχκ ζημζπείςκ άκεναηα, 

αγχημο, θςζθυνμο, ηαζ εείμο (C:Ν:P:S) είκαζ 600:15:5:1. Ζ ακεπανηήξ πανμπή 

ενεπηζηχκ μοζζχκ ηαζ ζπκμζημζπείςκ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ δ πάνα πμθφ ορδθή 

πςκεοηζηυηδηα ημο οπμζηνχιαημξ ιπμνμφκ κα πνμηαθέζμοκ πανειπυδζζδ ηαζ 

δζαηαναπέξ ζηδ δζενβαζία ηδξ ακαενυαζαξ πχκεοζδξ. Έκαξ άθθμξ πανάβμκηαξ πμο 

επδνεάγεζ ηδ δναζηδνζυηδηα ηςκ ακαενυαζςκ ιζηνμμνβακζζιχκ είκαζ δ πανμοζία 

ημλζηχκ εκχζεςκ. Αοηέξ ιπμνμφκ κα ιεηαθενεμφκ ζημ ζφζηδια ηδξ ακαενυαζαξ 

πχκεοζδξ ιαγί ιε ηδκ πνχηδ φθδ, αθθά ιπμνμφκ επίζδξ κα παναπεμφκ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ δζενβαζίαξ. 

Δίκαζ δφζημθδ δ εθανιμβή ηαηχηαηςκ μνζαηχκ ηζιχκ βζα ηα ημλζηά οθζηά, 

αθεκυξ ιεκ επεζδή αοηά ηα είδδ ηςκ οθζηχκ ιπμνμφκ ζοπκά κα δεζιεοεμφκ ιε 

πδιζηέξ δζενβαζίεξ ηαζ αθεηένμο επεζδή μζ ακαενυαζμζ ιζηνμμνβακζζιμί είκαζ ζε εέζδ 

κα πνμζανιμζημφκ, εκηυξ μνζζιέκςκ μνίςκ, ζηζξ πενζααθθμκηζηέξ ζοκεήηεξ, δζα ημο 

πανυκημξ ιε ηδκ πανμοζία ημλζηχκ εκχζεςκ. 

2.2.3 Αλαζηνιείο ηεο αλαεξόβηαο ρώλεπζεο 

Χξ ακαζημθείξ ηδξ ακαενυαζαξ πχκεοζδξ εεςνμφκηαζ εηείκεξ μζ μοζίεξ μζ 

μπμίεξ έπμοκ ανκδηζηή επίδναζδ ζημοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ πςνίξ κα ημοξ ζημηχκμοκ 

άιεζα. Ζ δζενβαζία ιπμνεί κα ακαζηαθεί ιε δζάθμνμοξ ηνυπμοξ απυ εκδμβεκή ηαζ 

ελςβεκή αίηζα. Ζ εκδμβεκήξ ακαζημθή πνμηφπηεζ απυ ζοκεήηεξ ή οθζηά πμο 

ζπδιαηίγμκηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πχκεοζδξ εκχ δ ελςβεκήξ μθείθεηαζ ζε 

ελςηενζημφξ πανάβμκηεξ. Γεκζηυηενα, ηα δφμ ηεθεοηαία ζηάδζα ηδξ ακαενυαζαξ 

πχκεοζδξ είκαζ απυθοηα πνμζανιμζιέκα ιεηαλφ ημοξ, ιε ζοκέπεζα ηδκ ακαζημθή 

ημο εκυξ κα δζαδέπεηαζ δ ακαζημθή ηαζ ημο άθθμο. Πανάθθδθα, θυβς ημο υηζ δ δνάζδ 

ημοξ απμηεθεί ημκ απμθαζζζηζηυ πανάβμκηα πμο ηαεμνίγεζ ηδκ ηαπφηδηα ηαζ ηδκ 

απυδμζδ μθυηθδνδξ ηδξ δζενβαζίαξ. Ζ αιιςκία, ηα μλέα, ημ μλοβυκμ ηαζ δζάθμνεξ 

εεζζηέξ εκχζεζξ δνμοκ ακαζηαθηζηά βζα ηδκ ακαενυαζα πχκεοζδ, ηάεε ιζα ιε 

δζαθμνεηζηυ ηνυπμ. 
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2.2.4 Τπνζηξώκαηα γηα ηελ αλαεξόβηα ρώλεπζε 

Μπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί έκα εονφ θάζια ηφπςκ αζμιάγαξ ςξ οπυζηνςια 

(πνχηδ φθδ) βζα ηδκ παναβςβή αζμαενίμο απυ ηδκ ακαενυαζα πχκεοζδ. Οζ πζμ ημζκέξ 

ηαηδβμνίεξ πνχηδξ φθδξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ παναβςβή ημο αζμαενίμο ζηδκ 

Δονχπδ παναηίεεκηαζ παναηάης: 

 Εςζηά πενζηηχιαηα ηαζ πμθημί 

 Γεςνβζηά οπμθείιιαηα ηαζ οπμπνμσυκηα 

 Ονβακζηά απυαθδηα πμο ιπμνμφκ κα οπμζημφκ πχκεοζδ απυ ηνυθζια ηαζ 

αβνμημαζμιδπακίεξ (θοηζηήξ ηαζ γςζηήξ πνμέθεοζδξ) 

 Σμ μνβακζηυ ιένμξ ηςκ αζηζηχκ απμαθήηςκ ηαζ απυ ηζξ επζπεζνήζεζξ 

εζηίαζδξ (θοηζηήξ ηαζ γςζηήξ πνμέθεοζδξ) 

 Λοιαημθάζπδ 

 Δζδζηέξ εκενβεζαηέξ ηαθθζένβεζεξ (π.π. ανααυζζημξ, ιίζπακεμξ, ζυνβμ, 

ηνζθφθθζ) 

Ζ πνήζδ ηςκ γςζηχκ πενζηηςιάηςκ ηαζ οβνήξ ημπνζάξ ςξ πνχηδ φθδ βζα ηδκ 

ακαενυαζα πχκεοζδ έπεζ ιενζηά πθεμκεηηήιαηα θυβς ηςκ ζδζμηήηςκ ημοξ: 

 Σμο θοζζημφ πενζεπμιέκμο ημοξ ζε ακαενυαζα ααηηδνίδζα 

 Σμο ορδθμφ πενζεπμιέκμο ημοξ ζε κενυ (4-8% λδνά μοζία (DM) ζηδκ οβνή 

ημπνζά), ημ μπμίμ εκενβεί ςξ δζαθφηδξ βζα ηα άθθα οπμζηνχιαηα ηαζ 

ελαζθαθίγεζ ηδκ ηαηάθθδθδ ακάιζλδ ηαζ νμή ηδξ αζμιάγαξ. 

 Σμο παιδθμφ ηυζημοξ ηδξ πνχηδξ φθδξ. 

 Σδξ ορδθήξ πνμζααζζιυηδηαξ, ηαεχξ απμηεθμφκ απυαθδηα/οπμπνμσυκηα 

πμο ζοθθέβμκηαζ ηαεδιενζκά. 

Καηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ηεθεοηαίςκ εηχκ, ζε πμθθέξ πχνεξ έπεζ ελεηαζηεί ηαζ 

εζζαπεεί ιζα άθθδ ηαηδβμνία πνχηςκ οθχκ ακαενυαζαξ πχκεοζδξ  μζ απμηθεζζηζηέξ 

εκενβεζαηέξ ηαθθζένβεζεξ, μζ μπμίεξ ηαθθζενβμφκηαζ απμηθεζζηζηά βζα ηδκ παναβςβή 

εκένβεζαξ, άνα ακηίζημζπα ηαζ αζμαενίμο. Οζ ζοβηεηνζιέκεξ ηαθθζένβεζεξ ιπμνεί κα 

είκαζ πμχδεζξ (πθυδ, ανααυζζημξ, εθαζμηνάιαδ η.θπ.) αθθά ηαζ λοθχδεζξ ηαθθζένβεζεξ 

(ζηζά, θεφηα, αεθακζδζά), ακ ηαζ μζ λοθχδεζξ ηαθθζένβεζεξ δεκ απμηεθμφκ ηδκ ηαθφηενδ 

πνχηδ φθδ βζα ακαενυαζα γφιςζδ ιζαξ ηαζ πνεζάγμκηαζ εζδζηή πνμ-επελενβαζία βζα 

ηδκ απμθζβκίηςζή ημοξ πνζκ ηδκ πχκεοζδ. 

Σα δζάθμνα οπμζηνχιαηα ηδξ ακαενυαζαξ πχκεοζδξ ιπμνμφκ κα ηαλζκμιδεμφκ 

ιε δζάθμνα ηνζηήνζα: π.π. ηδκ πνμέθεοζή ημοξ, ηδκ πμζυηδηα λδνάξ μοζίαξ, ηδκ 

απυδμζδ ζε ιεεάκζμ η.θπ. Τπμζηνχιαηα ιε πενζεηηζηυηδηα ζε λδνή μοζία 

παιδθυηενδ απυ 20% πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ θεβυιεκδ οβνή πχκεοζδ (οβνή 

γφιςζδ). ε αοηήκ ηδκ ηαηδβμνία ακήημοκ γςζημί ζζημί ηαζ ημπνζέξ ηαεχξ επίζδξ ηαζ 

δζάθμνα οβνά μνβακζηά απυαθδηα απυ αζμιδπακίεξ ηνμθίιςκ. ηακ δ πενζεηηζηυηδηα 

ζε λδνά μοζία είκαζ ορδθή (π.π. 35%), ηυηε ιζθάιε βζα λδνά πχκεοζδ (λδνά γφιςζδ), 

πμο είκαζ παναηηδνζζηζηή βζα ηδκ απθή γφιςζδ ιυκμ εκενβεζαηχκ ηαθθζενβεζχκ ηαζ 
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ηζξ πμνημκμιέξ (εκζίνςια). Ζ επζθμβή ημο ηφπμο ηαζ ηδξ πμζυηδηαξ ηδξ πνχηδξ 

φθδξ δ μπμία εα απμηεθέζεζ ημ ιίβια ημο οπμζηνχιαημξ ηδξ ακαενυαζαξ πχκεοζδξ 

ελανηάηαζ απυ ηδκ πενζεηηζηυηδηα ζε λδνά μοζία (DM) ηαεχξ επίζδξ ηαζ απυ ηδκ 

πενζεηηζηυηδηα ζε ζάηπανα, θζπίδζα ηαζ πνςηεΐκεξ. 

Ζ πζεακή παναβςβή ιεεακίμο απμηεθεί έκα απυ ηα ζδιακηζηυηενα ηνζηήνζα 

αλζμθυβδζδξ ηςκ δζαθμνεηζηχκ οπμζηνςιάηςκ ηδξ πχκεοζδξ. Αλζμζδιείςημ είκαζ 

υηζ ηα γςζηά πενζηηχιαηα έπμοκ ιζα ζπεηζηά παιδθή παναβςβή ιεεακίμο. ηδκ 

πνάλδ, ηα γςζηά πενζηηχιαηα δεκ πςκεφμκηαζ ιυκα ημοξ, αθθά ακαιζβκφμκηαζ ηαζ ιε 

άθθα οπμζηνχιαηα, ιε ορδθή παναβςβή ιεεακίμο, πνμηεζιέκμο κα πνμςεδεεί δ 

παναβςβή αζμαενίμο. Σα πζμ ημζκά οπμζηνχιαηα πμο πνμζηίεεκηαζ βζα ζοβπχκεοζδ 

ιαγί ιε ηα πενζηηχιαηα ηαζ ημοξ πμθημφξ είκαζ εθαζμφπα οπμθείιιαηα απυ ηζξ 

αζμιδπακίεξ ηνμθίιςκ, αθζείαξ ηαζ ηνμθχκ, αθημμθμφπα απυαθδηα απυ ηζξ 

αζμιδπακίεξ γοεμπμζίαξ ηαζ γάπανδξ ή εζδζηέξ βζα εκενβεζαηή πνήζδ ηαθθζένβεζεξ. 

Μζα πζεακή πνχηδ φθδ πμο δφκαηαζ κα πνδζζιμπμζδεεί βζα ηδκ παναβςβή 

αζμαενίμο ιπμνεί κα πενζέπεζ πδιζημφξ, αζμθμβζημφξ ή θοζζημφξ ιμθοζιαηζημφξ 

πανάβμκηεξ μζ μπμίμζ εηηυξ απυ ηδκ ακάζπεζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ γφιςζδξ 

ιπμνμφκ κα πνμηαθέζμοκ ιζα ακεπίζηνεπηδ ιυθοκζδ ζημ παναβυιεκμ compost. Ο 

πμζμηζηυξ έθεβπμξ υθςκ ηςκ ηφπςκ πνχηδξ φθδξ είκαζ μοζζαζηζηυξ πνμηεζιέκμο κα 

ελαζθαθζζηεί δ αζθαθήξ δζάεεζδ ημο compost ςξ θίπαζια. ημκ πίκαηα πμο 

αημθμοεεί πανμοζζάγεηαζ ημ πζεακυ θμνηίμ ηςκ αηαεανζζχκ, μζ ιμθοζιαηζημί 

πανάβμκηεξ ηαζ μζ παεμβυκμζ μνβακζζιμί πμο δφκαηαζ κα ζοκακηδεμφκ ζε 

μνζζιέκμοξ ηφπμοξ πνχηςκ οθχκ. 
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Κίκδοκμξ 

Αζθαθή 
Τβεζμκμιζημί 

ηίκδοκμζ 

Πενζέπεζ 

πνμαθδιαηζηά 

οθζηά 

Κίκδοκμξ βζα 

ιμθοζιαηζημφξ 

πανάβμκηεξ 

Πνχηδ 

Όθδ 

Τθζηυ ημζκμηζηχκ 

οπμθεζιιάηςκ 

Πναζζκάδα, 

οπμθείιιαηα 

ημονάξ ημο 

βναζζδζμφ 

 

Βζμθμβζηά απυαθδηα, πναζζκάδα 

ζηδκ άηνδ ηςκ δνυιςκ 

Τθζηά 

αζμιδπακζηχκ 

οπμθεζιιάηςκ 

Φοηζηά 

απυαθδηα, 

πμθημί, 

ζηέιθοθα, η.θπ. 

Λδβιέκα ηνυθζια, ηνυθζια ιε 

θεμνέξ ηαηά ηδκ ιεηαθμνά 

Τπυθεζιια απυ 

ηδκ παναβςβή 

θοηζημφ εθαίμο 

Γεςνβζηά 

οπμθείιιαηα 

Ρεοζηή ημπνζά, ζηενεή ημπνζά Cu ηαζ Zn 

Φφθθα ηεφηθςκ, 

άπονμ 

   

Ακακεχζζιεξ 

πνχηεξ φθεξ 

Δκζίνςια 

ηαθαιπμηζμφ, 

εκζίνςια 

ιδδζηήξ 

   

Απυαθδηα 

ζθαβείςκ 

 Πενζεπυιεκα 

ζημιαπζχκ-

εκηένςκ, 

δζαπςνζζιέκα 

θίπδ, πδβιέκμ 

αίια, πεπηζηυ 

ζφζηδια, ηθπ. 

 

Γζαπςνζζιέκα 

θίπδ 

Γζάθμνα 
 Απυαθδηα ημογίκαξ, μζηζαηά 

απυαθδηα 

 

 
Πίλαθαο 2 

Μμθοζιαηζημί πανάβμκηεξ ηαζ παεμβυκμζ μνβακζζιμί πμο δφκαηαζ κα ζοκακηδεμφκ ζε μνζζιέκμοξ 
ηφπμοξ πνχηςκ οθχκ. 

 

2.3 Βηναηζαλόιε 

  Ζ αζμαζεακυθδ είκαζ δ αζεακυθδ πμο πανάβεηαζ απυ αζμιάγα ηαζ 

πνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ ςξ ηαφζζιμ ζηα αοημηίκδηα, αθθά ηαζ ζηδ αζμιδπακία 

αθημμθμφπςκ πμηχκ. Ζ αζμαζεακυθδ πανάβεηαζ ηονίςξ απυ ηδ γφιςζδ ηςκ 

ζαηπάνςκ πμο πενζέπμκηαζ ζηα θοηά,ιε ηδ αμήεεζα ιζηνμμνβακζζιχκ, υπςξ γφιεξ 

ηαζ ααηηήνζα. Σα ζάηπανα ιπμνεί κα πνμένπμκηαζ απυ ζαηπανμφπα θοηά υπςξ ημ 

γαπανμηάθαιμ ηαζ ηα γαπανυηεοηθα, απυ αιοθμφπα θοηά υπςξ μ ανααυζζημξ ηαζ ημ 
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ζζηάνζ, ή απυ ηοηηανζκμφπεξ εκενβεζαηέξ ηαθθζένβεζεξ υπςξ δ θεφηα, δ ζηζά, μ 

ιίζπακεμξ ηαζ ημ switchgrass. Δπίζδξ, ςξ πνχηδ φθδ πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαζ 

ηοηηανζκμφπα οπμθείιιαηα, υπςξ είκαζ ηα ζηενεά δδιμηζηά απυαθδηα, ηα βεςνβζηά 

ηαζ ηα δαζζηά οπμθείιιαηα.  

Ζ αζμαζεακυθδ απυ ζαηπανμφπεξ ηαζ αιοθμφπεξ πνχηεξ φθεξ ηαθείηαζ 

αζμαζεακυθδ 1δξ  βεκζάξ, ηδξ μπμίαξ δ ηεπκμθμβία παναβςβήξ είκαζ εονέςξ 

δζαδεδμιέκδ ηαζ εθανιυγεηαζ ζε πμθθέξ πχνεξ. Χζηυζμ, αοηά ηα θοηά 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαζ βζα ηδκ παναβςβή ηνμθίιςκ, δ μπμία ακηαβςκίγεηαζ ηδκ 

παναβςβή ηδξ αζμαζεακυθδξ ηαζ πενζμνίγεζ ηδκ ακάπηολή ηδξ, ηαεχξ δδιζμονβμφκηαζ 

δεζηά γδηήιαηα. Ζ αζμαζεακυθδ απυ ηοηηανζκμφπεξ φθεξ μκμιάγεηαζ αζμαζεακυθδ 2δξ 

βεκζάξ ηαζ απμηεθεί ζδιακηζηή εθπίδα βζα ημ ιέθθμκ,δζυηζ μζ ηοηηανζκμφπεξ πνχηεξ 

φθεξ ανίζημκηαζ ζε ιεβάθδ αθεμκία, ημζηίγμοκ θζβυηενμ ηαζ δεκ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα 

δζαηνμθζημφξ ζημπμφξ. Αοηή ηδ ζηζβιή δ αζμαζεακυθδ 2δξ βεκζάξ δεκ πανάβεηαζ ζε 

ειπμνζηή ηθίιαηα, θυβς ημο πενζμνζζηζημφ ηυζημοξ παναβςβήξ.Ακαιέκεηαζ υιςξ 

ζφκημια κα εζζέθεεζ ζηδκ αβμνά, ηαεχξ δ ηεπκμθμβία ελεθίζζεηαζ ιε βμνβμφξ 

νοειμφξ, ηαζ κα δδιζμονβδεμφκ έηζζ μζ πνμτπμεέζεζξ ζμαανμφ ακηαβςκζζιμφ ηδξ 

αζμαζεακυθδξ ιε ηα μνοηηά ηαφζζια. 

2.3.1 Υεκηθέο δηεξγαζίεο βηναηζαλόιεο  

Ζ αζεακυθδ (αζεοθζηή αθημυθδ ή αθημυθδ αζεοθζηή ή απθά μζκυπκεοια) είκαζ 

ιζα πδιζηή μνβακζηή έκςζδ, απμηεθμφιεκδ απυ δφμ άημια άκεναηα, οδνμβυκμ ηαζ 

ιζα μιάδα οδνμλοθίμο (μιάδα OH). Ο πδιζηυξ ηφπμξ είκαζ CH3-CH2-OH. Ζ αζεακυθδ 

είκαζ δ αθημυθδ ηςκ μζκμπκεοιαηςδχκ πμηχκ βζ' αοηυ μκμιάγεηαζ ηαζ μζκυπκεοια. 

Ακήηεζ ζηδκ μιυθμβδ ζεζνά ηςκ ημνεζιέκςκ ιμκμζεεκχκ αθημμθχκ (CκH2κ+1Ο). 

Πανάβεηαζ: 

 ιε αθημμθζηή γφιςζδ 

C6H12O6 → 2CH3CH2OH + 2CO2 

 απυ ημ πεηνέθαζμ (αζεοθέκζμ) πανμοζία μλέμξ 

CH2=CH2 + H2O → CH3CH2OH 

Φοζζηέξ ζδζυηδηεξ: 

 Δίκαζ οβνή, άπνςιδ ηαζ εοδζάθοηδ ζημ κενυ. Έπεζ εοπάνζζηδ βεφζδ ηαζ 

ζπεηζηά εοπάνζζηδ μζιή. Ζ αζεακυθδ ακαιζβκφεηαζ ιε ημ κενυ ζε ηάεε 

ακαθμβία ηαζ ηαηά ηδκ ακάιεζλδ παναηδνείηαζ εθάηηςζδ υβημο, εκχ εηθφεηαζ 

εενιυηδηα. 

  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%AD%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%AD%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BE%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
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Υδιζηέξ ζδζυηδηεξ: 

 Καφζδ 

CH3CH2OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O 

 Δζηενμπμίδζδ 

CκH2κ+1COOH + CH3CH2OH → CκH2κ+1COOCH2CH3 + H2O 

 Ολείδςζδ 

CvH2v+1O + |O| → CvH2vO + H2O 

CH3-CH2-CH2OH + |O| → CH3-CH2-CH=O + H2O 

2.3.2 Παγθόζκηα παξαγσγή βηναηζαλόιεο  

Σμ 2008 δ παναβςβή αζμαζεακυθδξ ακήθεε ζηα 65,6 δζζεηαημιιφνζα θίηνα, 

ιε ημ 52% ηδξ παναβςβήξ κα ακήηεζ ζηζξ Ζκςιέκεξ Πμθζηείεξ Αιενζηήξ. Οζ Ζ.Π.Α. 

πνδζζιμπμζμφκ ςξ πνχηδ φθδ ημκ ανααυζζημ, δοκδηζηήξ απυδμζδξ 50 δζζεηαη. 

θίηνςκ, ζημ μπμίμ ιπμνμφκ κα πνμζηεεμφκ βεςνβζηά οπμθείιιαηα, λφθμ, ζηενεά 

δδιμηζηά απυαθδηα ηαζ εκενβεζαηέξ ηαθθζένβεζεξ, ιε ιζα δοκαηυηδηα παβηυζιζαξ 

παναβςβήξ 300 δζζεηαη. θίηνςκ, δ μπμία ιπμνεί κα ακηζηαηαζηήζεζ ηδ πνήζδ 

μνοηηχκ ηαοζίιςκ πενίπμο ηαηά 30% (Centi and van Santen 2007). Ζ δεφηενδ 

ιεβαθφηενδ παναβςβυξ αζμαζεακυθδξ ήηακ δ Βναγζθία, δ μπμία ηαηείπε ημ 37% ηδξ 

παβηυζιζαξ παναβςβήξ ηαζ πνδζζιμπμζεί ςξ πνχηδ φθδ ημ γαπανμηάθαιμ. ηδκ 

εονςπασηή έκςζδ, δ αζεακυθδ ηαηακαθχκεηαζ ζηδκ Ηζπακία, ηδ Γαθθία, ηδ Γενιακία 

ηαζ ηδ μοδδία. Ζ ηεθεοηαία ιάθζζηα, ηαηέπεζ ηα πνςηεία πνήζδξ ηδξ αζμαζεακυθδξ ςξ 

ηαφζζιμ ζηδκ Δονχπδ, ιε ηδ θεζημονβία 1200 πναηδνίςκ αζμαζεακυθδξ ηαζ έκακ 

ζηυθμ 116.000 αοημηζκήηςκ ηζκμφιεκςκ ιε αζεακυθδ. 
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Υώξα Γηζεθαηνκκύξηα 
Λίηξα 

Ζ.Π.Α. 34 

Βναγζθία 24,5 

Δονςπασηή Έκςζδ 2,8 

Κίκα 1,9 

Κακαδάξ 0,9 

Άθθεξ πχνεξ 0,49 

Σασθάκδδ 0,34 

Κμθμιαία 0,3 

Ηκδία 0,25 

Αοζηναθία 0,1 

ύλνιν 65,6 
Πίλαθαο 3 

Παβηυζιζα παναβςβή αζμαζεακυθδξ ημ 2008 

 

 
Δηθόλα 3 

Δηηίιδζδ παβηυζιζαξ παναβςβήξ ηαφζζιδξ, αζμιδπακζηήξ ηαζ πυζζιδξ αζμαζεακυθδξ βζα ηδκ πενίμδμ 
1975-2010, ζε εηαημιιφνζα θίηνα. 
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2.3.3 Πιενλεθηήκαηα ηεο βηναηζαλόιεο  

Ζ αζεακυθδ ςξ ηαφζζιμ έπεζ πμθθά πθεμκεηηήιαηα έκακηζ ηςκ ζοιααηζηχκ 

ηαοζίιςκ, ιε ηονζυηενμ ίζςξ ηδκ ιείςζδ ηδξ αηιμζθαζνζηήξ νφπακζδξ. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, ηα πθεμκεηηήιαηα ηδξ είκαζ:  

 Δίκαζ ιδ μνοηηυ ηαφζζιμ ημο μπμίμο δ παναζηεοή ηαζ δ ηαφζδ δεκ αολάκμοκ 

ημ θαζκυιεκμ ημο εενιμηδπίμο.  

 Δίκαζ αζμαπμζημδμιήζζιδ, ιδ ημλζηή ηαζ δζαθοηή ζημ κενυ, ιε απμηέθεζια κα 

ιδκ πνμηαθεί ανκδηζηέξ επζπηχζεζξ ζημ πενζαάθθμκ ζε πενίπηςζδ δζαννμήξ.  

 Ζ πνήζδ ηδξ ιπμνεί κα ιεζχζεζ ζδιακηζηά ηζξ εηπμιπέξ CO2, αθμφ δ 

παναβςβή ηδξ ιέζς ηδξ γφιςζδξ ηδξ αζμιάγαξ, απμηεθεί ιένμξ ημο ηφηθμο 

ημο άκεναηα  

 Ζ ορδθή πενζεηηζηυηδηα ηδξ ζε μλοβυκμ, ιεζχκεζ ηα επίπεδα ημο ιμκμλεζδίμο 

ημο άκεναηα ηαζ ιάθζζηα ζε ιεβαθφηενμ πμζμζηυ απυ μπμζμδήπμηε άθθμκ 

μλοβμκμπμζδηή. Δηηζιάηαζ πςξ δ ιείςζδ είκαζ ηδξ ηάλεςξ ημο 25 – 30 %. ηδκ 

Αββθία εηηζιάηαζ πςξ δ ιείςζδ ηςκ εηπμιπχκ ηςκ μλεζδίςκ ημο άκεναηα ιε 

ηδ πνήζδ αζμαζεακυθδξ ζε πμζμζηυ 5 %, ζζμδοκαιεί ιε ηδκ απμιάηνοκζδ 

απυ ηδκ ηοηθμθμνία 1000000 αοημηζκήηςκ.  

 Με ηδ πνήζδ ιεζβιάηςκ αζεακυθδξ ιεζχκμκηαζ δναζηζηά μζ εηπμιπέξ 

οδνμβμκακενάηςκ, μζ μπμίμζ απμηεθμφκ ιία απυ ηζξ ηφνζεξ αζηίεξ βζα ηδ 

ιείςζδ ημο ζηνχιαημξ ημο υγμκημξ  

 Σα ορδθήξ ζοβηέκηνςζδξ αζεακυθδξ ιείβιαηα ιεζχκμοκ ηζξ εηπμιπέξ 

ιμκμλεζδίμο ημο αγχημο ζε πμζμζηυ ιεβαθφηενμ ημο 20%.  

 Σα ορδθήξ ζοβηέκηνςζδξ αζεακυθδξ ιίβιαηα ιπμνμφκ κα ιεζχζμοκ ηαηά 30 

% ηζξ εηπμιπέξ ηςκ πηδηζηχκ μνβακζηχκ ζοζηαηζηχκ (Volatile Organic 

Compounds - VOCs).   

 Μεζχκεζ επίζδξ ζδιακηζηά ηζξ εηπμιπέξ ημο δζμλεζδίμο ημο εείμο αθθά ηαζ ηδξ 

ζςιαηζδζαηήξ μοζίαξ (Particulate matter), ηαεχξ δ πενζεηηζηυηδηά ηδξ ζε S 

είκαζ παιδθή έςξ ιδδεκζηή. 

 ε ακηίεεζδ ιε ηα μνοηηά ηαφζζια ηςκ μπμίςκ ηα απμεέιαηα είκαζ 

πεπεναζιέκα, δ αζεακυθδ είκαζ ακακεχζζιδ πδβή εκένβεζαξ, αθμφ 

πνμένπεηαζ απυ ηδ αζμιάγα  

 Ζ ιδπακή απμδίδεζ ηαθφηενα, βίκεηαζ ορδθυηενδ ζοιπίεζδ ηαζ ημ ζφζηδια 

ηαφζδξ είκαζ ηαεανυηενμ.  

 Μεζχκεηαζ δ ελάνηδζδ ηςκ ηναηχκ απυ ημ πεηνέθαζμ.  
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 Γδιζμονβμφκηαζ κέεξ πνμμπηζηέξ απαζπυθδζδξ ζημκ βεςνβζηυ ημιέα, ηαεχξ 

ακμίβεζ μ δνυιμξ βζα ηζξ εκενβεζαηέξ ηαθθζένβεζεξ υπςξ ημο γαπανμηάθαιμο, 

ημο ζυνβμο η.ά.  

 Πανάβεηαζ εφημθα αηυια ηαζ ζε μζημβεκεζαηή ηθίιαηα ηαζ απμδίδεζ 34% 

πενζζζυηενδ εκένβεζα απυ αοηή πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ παναβςβή ηδξ.  

2.3.3 Μεηνλεθηήκαηα ηεο βηναηζαλόιεο  

Ακ ηαζ δ πνήζδ ηδξ ηαφζζιδξ αζεακυθδξ ζοβηεκηνχκεζ ζδιακηζηά πθεμκεηηήιαηα, 

οπάνπεζ ηαζ δ ακηίεεηδ άπμρδ πμο εεςνεί πςξ δ πνήζδ ηδξ δεκ εα θεζημονβήζεζ 

εεηζηά. Πζμ ζοβηεηνζιέκα :  

 Γζαηοπχκεηαζ δ άπμρδ υηζ είκαζ πζμ ζδιακηζηυ κα πνδζζιμπμζδεεί δ αζμιάγα 

ςξ ηνμθή βζα κα ακηζιεηςπζζηεί δ παβηυζιζα πείκα, πανά κα πνδζζιμπμζδεεί 

ςξ πνχηδ φθδ βζα ηδκ παναβςβή αζεακυθδξ.  

 Σμ ηυζημξ παναβςβήξ ηδξ αζεακυθδξ είκαζ αηυια ορδθυηενμ απυ ηδξ 

αεκγίκδξ.  

 Πζζηεφεηαζ πςξ δ ιείςζδ ηςκ εηπμιπχκ δεκ είκαζ ζδιακηζηή ηαζ εθάπζζηα 

ζοκεζζθένεζ ζηδ αεθηίςζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ ημο πενζαάθθμκημξ.  

 Οζ παναβςβμί ηςκ οπυθμζπςκ ηαοζίιςκ εκακηζχκμκηαζ ζηδκ πανμπή 

ζδζαίηενςκ ηζκήηνςκ ζηδκ αζμιδπακία ηδξ αζμαζεακυθδξ  

 Απαζηείηαζ ηναηζηή ζηήνζλδ ηαζ εκίζποζδ, εκδιένςζδ ημο ημζκμφ ηαζ 

απειπθμηή απυ ηδκ πμθζηζηή. 

2.4 Βηνληίδει 

Ζ ακάβηδ βζα ηδ πνήζδ εκαθθαηηζηχκ ηαζ ακακεχζζιςκ ηαοζίιςκ έκακηζ ημο 

πεηνεθαίμο ηαζ ηςκ πνμσυκηςκ ημο έπεζ ανπίζεζ κα παίγεζ έκακ πμθφ ζδιακηζηυ νυθμ 

ζημκ ακεπηοβιέκμ ηυζιμ, ηυζμ βζα πενζααθθμκηζημφξ υζμ ηαζ βζα μζημκμιζημφξ ηαζ 

δζαπεζνζζηζημφξ θυβμοξ. Ζ Δονςπασηή Έκςζδ ηαζ αζθαθχξ δ Δθθάδα ελανηχκηαζ 

ζδιακηζηά απυ ιεβάθεξ εζζαβςβέξ μνοηηχκ ηαοζίιςκ. Έηζζ, ζφιθςκα ιε ημ Γζεεκή 

Ονβακζζιυ Δκένβεζαξ, οπάνπεζ ακάβηδ πνμχεδζδξ υθςκ ηςκ εκαθθαηηζηχκ 

ηαοζίιςκ ζημκ ημιέα ηςκ ιεηαθμνχκ ηαζ υπζ ιυκμ. Ζ Δονςπασηή έκςζδ πνμηείκεζ 

πμζμζηυ ζοιιεημπήξ ηςκ αζμηαοζίιςκ ζηδκ αβμνά ηαοζίιςκ ιέπνζ 20% έςξ ημ 

2012. 

Έκα οπμζπυιεκμ αζμηαφζζιμ, παναπθήζζμ ηαζ άνζζημ οπμηαηάζηαημ ημο 

ζοιααηζημφ κηίγεθ, είκαζ ημ αζμκηίγεθ , ημ μπμίμ πνμένπεηαζ απυ ακακεχζζιεξ πδβέξ 

εκένβεζαξ (αζμιάγα) υπςξ είκαζ ηα θοηζηά έθαζα ηαζ ηα γςζηά θίπδ. Υνδζζιμπμζείηαζ 

εονφηαηα ζε υθδ ηδκ Δονχπδ, εκχ ζηζξ ΖΠΑ δ πνήζδ ημο είκαζ ζοκεπχξ αολακυιεκδ. 

Θεςνείηαζ ςξ ημ πθέμκ δζαδεδμιέκμ αζμηαφζζιμ ημ μπμίμ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί 
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ηυζμ αοημφζζμ υζμ ηαζ ζε δζάθμνεξ ακαθμβίεξ ζε ιίβιαηα ιε ημ ζοιααηζηυ κηίγεθ. 

ηδκ Δονχπδ πνμβναιιαηίγεηαζ δ πνήζδ αζμηαοζίιςκ ζηα ηαφζζια ηίκδζδξ ζε 

πμζμζηυ ημοθάπζζημκ 2 % απυ 1/1/2006 ιε ζηυπμ ηδκ αφλδζή ημοξ ζε πμζμζηυ 5.75 

% ιέπνζ 31/12/2010 ιε αάζδ ηδκ μδδβία 2003/30/ΔC ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ. Αοηυ 

ζδιαίκεζ υηζ ημ αζμκηίγεθ εα πνέπεζ κα πνμζηεεεί ζημ κηίγεθ ηίκδζδξ ημοθάπζζημκ ζηα 

πμζμζηά αοηά, αθμφ είκαζ πναηηζηά ημ ιυκμ πνδζζιμπμζμφιεκμ αζμηαφζζιμ πμο 

πνμζθένεηαζ βζα ακάιζλδ ιε ημ ζοιααηζηυ κηίγεθ. 

 2.4.1 Ηζηνξηθε αλαδξνκε 

Δλεηάγμκηαξ ημ πανεθευκ ηδξ παναβςβήξ ημο αζμκηίγεθ παναηδνμφιε υηζ 

αοηυ δεκ είκαζ έκα ηαζκμφνβζμ ηαφζζιμ, αθμφ μζ πνχηεξ εκένβεζεξ έβζκακ ημ 1981 ζηδ 

Νυηζα Αθνζηή. ηδκ Δονχπδ, μζ πχνεξ ιεβαθφηενδξ παναβςβήξ είκαζ δ Αοζηνία ηαζ 

δ Γενιακία. ηδκ Αοζηνία, δ παναβςβή ημο πνχημο αζμκηίγεθ πναβιαημπμζήεδηε ζε 

ιζα πζθμηζηή ιμκάδα ημ 1985, εκχ ημ 1990 λεηίκδζε δ ειπμνεοιαημπμίδζή ημο. Σμ 

1991 ημ πνχημ αζμκηίγεθ έβζκε εονέςξ απμδεηηυ ελαζθαθίγμκηαξ ορδθή πμζυηδηα 

ηαοζίιμο. Ζ πνχηδ φθδ πμο πνδζζιμπμζήεδηε βζα ηδκ παναβςβή ημο αζμκηίγεθ ήηακ 

ηονίςξ ημ έθαζμ εθαζμηνάιαδξ, πμο εεςνείηαζ ζδακζηή πνχηδ φθδ βζα ημ εονςπασηυ 

ηθίια. Δπίζδξ πνδζζιμπμζήεδηε ημ δθζέθαζμ, ηονίςξ ζηδ Γαθθία ηαζ ηδκ Ηηαθία. ε 

άθθεξ πενζμπέξ πνδζζιμπμζήεδηε ημ θμζκζηέθαζμ (Μαθαζζία) ηαζ ημ ζμβζέθαζμ 

(Αιενζηή). 

Ζ ιέεμδμξ παναβςβήξ αζμκηίγεθ πμο εθανιυγεηαζ παβηυζιζα ζε αζμιδπακζηυ 

επίπεδμ ζοκίζηαηαζ ζηδκ ακηίδναζδ (ιεηεζηενμπμίδζδ) ηςκ ηνζβθοηενζδίςκ ιε 

ηάπμζα αθημυθδ ιζηνμφ ιμνζαημφ αάνμοξ. Σα ηνζβθοηενίδζα είκαζ ηνζεζηένεξ ηδξ 

βθοηενυθδξ, δδθ. ηδξ 1,2,3-πνμπακμηνζυθδξ, ιε θζπανά μλέα (ιμκμηαναμλοθζηά μλέα 

ιεβάθδξ ακεναηζηήξ αθοζίδαξ) ηαζ απμηεθμφκ ημ ηφνζμ ζοζηαηζηυ (ζε πμζμζηυ ιέπνζ 

ηαζ 98% η.α.) ηςκ θοηζηχκ εθαίςκ ηαζ γςζηχκ θζπχκ. ημκ Πίκαηα 1 δίκεηαζ δ 

ζφζηαζδ ηςκ ηνζβθοηενζδίςκ μνζζιέκςκ βκςζηχκ θοηζηχκ εθαίςκ ηαζ γςζηχκ θζπχκ. 
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Έθαζα ηαζ Λίπδ 14:0 16:0 18:0 18:1 18:2 18:3 20:0 22:1 

μβζέθαζμ - 6-10 2-5 20-30 50-60 5-11 - - 

Καθαιπμηέθαζμ 1-2 8-12 2-5 19-49 34-62 ίπκδ - - 

Φοζηζηέθαζμ - 8-9 2-3 50-65 20-30 - - - 

Δθαζυθαδμ - 9-10 2-3 73-84 10-12 ίπκδ - - 

Βαιααηέθαζμ 0-2 20-25 1-2 23-35 40-50 ίπκδ - - 

Safflower(1) - 5.9 1.5 8.8 83.8 - - - 

Safflower(2) - 4.8 1.4 74.1 19.7 - - - 

Κναιαέθαζμ(2) - 4.3 1.3 59.9 21.1 13.2 - - 

Κναιαέθαζμ(3) - 3.0 0.8 13.1 14.1 9.7 7.4 50.7 

Βμφηονμ 7-10 24-26 10-13 28-31 1-2.5 .2-.5 - - 

Λανδί 1-2 28-30 12-18 40-50 7-13 0-1 - - 

Tallow 3-6 24-32 20-25 37-43 2-3 - - - 

Linseed Oil - 4-7 2-4 25-40 35-40 25-60 - - 

Κίηνζκμ Λίπμξ 2.43 23.24 12.96 44.32 6.97 0.67 - - 

 
Πίλαθαο 4 

Σοπζηή ζφζηαζδ δζαθυνςκ εθαίςκ ηαζ θζπχκ. 

  Χξ αθημυθδ πνδζζιμπμζείηαζ ζοκήεςξ δ ιεεακυθδ θυβς ημο παιδθμφ 

ηυζημοξ ηαζ ηςκ θοζζηχκ ηαζ πδιζηχκ πθεμκεηηδιάηςκ πμο δζαεέηεζ. Δζδζημί 

ηαηαθφηεξ (αάζεζξ, μλέα ηαζ έκγοια) αμδεμφκ ηδκ ακηίδναζδ, δ μπμία 

πναβιαημπμζείηαζ ζε παιδθέξ ή ορδθέξ εενιμηναζίεξ. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

ακηίδναζδξ ιεηεζηενμπμίδζδξ ηα θζπανά ηιήιαηα ημο ηνζβθοηενζδίμο ακηζηαείζηακηαζ 

απυ ημ οδνμλφθζμ ηδξ αθημυθδξ μπυηε πανάβμκηαζ αθηοθεζηένεξ θζπανχκ μλέςκ ηαζ 

ςξ εκδζάιεζα δζβθοηενίδζα ηαζ ιμκμβθοηενίδζα, ηα μπμία ιε ηδ ζεζνά ημοξ δίκμοκ 

κέμοξ αθηοθεζηένεξ. ημ ηέθμξ ηδξ ακηίδναζδξ έπμοκ παναπεεί μζ αθηοθεζηένεξ ηςκ 

θζπανχκ μλέςκ (ιεεοθεζηένεξ εθυζμκ ςξ αθημυθδ έπεζ πνδζζιμπμζδεεί δ ιεεακυθδ), 

μζ μπμίμζ απμηεθμφκ ημ αζμκηίγεθ, ηαζ βθοηενίκδ ςξ παναπνμσυκ. Αημθμοεεί 

ηαηάθθδθμξ δζαπςνζζιυξ ηςκ πνμσυκηςκ ηαζ ηαεανζζιυξ ημο παναβυιεκμο 

αζμκηίγεθ. 
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ημ ηάηςεζ ζπήια θαίκεηαζ ζοκμπηζηά δ ακηίδναζδ ιεηεζηενμπμίδζδξ 

ηνζβθοηενζδίμο ιε αθημυθδ. 

  

 

Σνζβθοηενίδζμ Αθημυθδ Δζηένεξ Γθοηενίκδ 

(R: CκH2κ+1) 

 

 

Δηθόλα 4 

Βαζζηή ηεπκμθμβία ιεηεζηενμπμίδζδξ 
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2.4.2 Πιενλεθηήκαηα ηνπ βηνληίδει 

Χξ πνμσυκ ακακεχζζιςκ πδβχκ εκένβεζαξ ημ αζμκηίγεθ είκαζ ηαεανυ, ιδ 

ημλζηυ ηαζ αζμαπμζημδμιήζζιμ ηαφζζιμ, δεκ πενζέπεζ ανςιαηζηέξ εκχζεζξ ηαζ μζ 

εηπμιπέξ ηςκ νοπακηχκ μλεζδίςκ ημο εείμο, ιμκμλεζδίμο ημο άκεναηα, άηαοζηςκ 

οδνμβμκακενάηςκ ηαζ αζεάθδξ πμο πνμένπμκηαζ απυ ηδκ ηαφζδ ημο ζηζξ ιδπακέξ 

κηίγεθ είκαζ πμθφ παιδθέξ. Ζ πανμοζία ημο εείμο ζηα ηαφζζια εοεφκεηαζ βζα ηα 

μλείδζα ημο εείμο (SOx) ζηα ηαοζαένζα ηα μπμία απμηεθμφκ έκακ απυ ημοξ 

ηονζυηενμοξ νφπμοξ ημο κηίγεθ. ημ αζμκηίγεθ δ πενζεηηζηυηδηα ζε εείμ είκαζ πάνα 

πμθφ ιζηνή, ζπεδυκ ιδδεκζηή. Δπίζδξ, ημ αζμκηίγεθ πενζέπεζ ανηεηυ μλοβυκμ 

(πενίπμο 10% η.α.) πμο ηαεζζηά ηδκ ηαφζδ θζβυηενμ αηεθή, ιε απμηέθεζια δ 

πενζεηηζηυηδηα ηςκ ηαοζαενίςκ ζε ιμκμλείδζμ ημο άκεναηα (CO), ζε άηαοζημοξ 

οδνμβμκάκεναηεξ (H/C) ηαζ ζε αζεάθδ κα είκαζ πμθφ ιζηνυηενδ απ΄υηζ ζημ ζοιααηζηυ 

κηίγεθ. Δπζπθέμκ, δ ηαφζδ ημο αζμκηίγεθ δεκ αολάκεζ ημ επίπεδμ ημο δζμλεζδίμο ημο 

άκεναηα ζηδκ αηιυζθαζνα (ημ μπμίμ είκαζ οπεφεοκμ βζα ημ θαζκυιεκμ ημο 

εενιμηδπίμο), αθμφ δ πμζυηδηα ημο CO2 πμο απεθεοεενχκεηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

ηαφζδξ αθμιμζχκεηαζ ζηδ ζοκέπεζα απυ ημ θοηυ ηαηά ηδ θςημζφκεεζδ.  

Ο παναηάης πίκαηαξ ζοκμρίγεζ ημ ηοπζηυ πνμθίθ εηπμιπχκ απυ ηδκ ηαφζδ 

ημο ηαεανμφ αζμκηίγεθ (Β100), αθθά ηαζ εκυξ απυ ηα πθέμκ ζοκδεζζιέκα ιίβιαηά ημο 

ιε ζοιααηζηυ κηίγεθ ημ μπμίμ απμηεθείηαζ απυ 20% αζμκηίγεθ ηαζ 80% κηίγεθ (Β20), 

πνδζζιμπμζχκηαξ ςξ ακαθμνά ηζξ εηπμιπέξ απυ ηδκ ηαφζδ ημο πεηνεθασημφ κηίγεθ. 

  

Δηπμιπέξ % βζα Β100 ηαζ Β20 ζε ζφβηνζζδ ιε ημο ζοιααηζημφ κηίγεθ 

Δηπμιπή Β100* Β20* 

Μμκμλείδζμ ημο άκεναηα -48% -12% 

Άηαοζημζ οδνμβμκάκεναηεξ -67% -20% 

ςιαηίδζα -47% -12% 

Ολείδζα ημο αγχημο +10% +2% 

Ολείδζα ημο Θείμο -100% -20% 

Σμλζηά αένζα -60% έςξ -90% -12% έςξ -20% 

 
Πίλαθαο 5 

*Β100 (100% Βζμκηίγεθ), Β20 (ιίβια απυηεθμφιεκμ απυ 20% Βζμκηίγεθ ηαζ 80% κηίγεθ) 

Δηηυξ απυ ημ βεβμκυξ υηζ πθεμκεηηεί ςξ ακακεχζζιμ ηαφζζιμ ημ αζμκηίγεθ 

ειθακίγεζ πανυιμζεξ θοζζημπδιζηέξ ζδζυηδηεξ ιε ημ ζοιααηζηυ κηίγεθ, εκχ ζε ηάπμζεξ 

πενζπηχζεζξ έπεζ ηαζ ηαθφηενα παναηηδνζζηζηά απυ αοηυ, υπςξ ιεβαθφηενμ ζδιείμ 

ακάθθελδξ μπυηε είκαζ αζθαθέζηενμ ζηδ πνήζδ, ιζηνυηενδ πμζυηδηα εείμο αθθά 

ιεβαθφηενδ θζπακηζηή ζηακυηδηα θυβς ημο μλοβυκμο πμο πενζέπεζ ηαζ ιεβαθφηενμ 
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ανζειυ ηεηακίμο. Ζ ιείςζδ ημο πενζεπυιεκμο εείμο πμο επζαάθθεηαζ ζηα μνοηηά 

ηαφζζια έπεζ ανκδηζηή επίδναζδ ζηδ θίπακζδ ημο ηζκδηήνα βζαηί ιεζχκμκηαζ μζ 

θζπακηζηέξ εκχζεζξ ημο εείμο. Έηζζ, ηα δζοθζζηήνζα ηάκμοκ πνήζδ πακάηνζαςκ ηαζ 

ηαοηυπνμκα ιδ αζμαπμζημδμιήζζιςκ πνυζεεηςκ βζα ηδκ επακαθμνά ηδξ 

θζπακηζηυηδηαξ ημο ηαοζίιμο. Ζ πνμζεήηδ, υιςξ, ημο αζμκηίγεθ ζημ πεηνεθασηυ 

κηίγεθ, αηυια ηαζ ζε πενζεηηζηυηδηεξ ιζηνυηενεξ απυ 1% η.α., επακαθένεζ ηδ 

θζπακηζηή ζηακυηδηα ημο ηαοζίιμο, μπυηε ιε ηδ πνήζδ ημο αζμκηίγεθ παναηείκεηαζ δ 

γςή ημο πεηνεθαζμηζκδηήνα ηαζ ηα δζοθζζηήνζα ελμζημκμιμφκ ανηεηά πνήιαηα. Ο 

ιεβαθφηενμξ ανζειυξ ηεηακίμο πμο πανμοζζάγεζ ημ αζμκηίγεθ έκακηζ ημο ζοιααηζημφ 

κηίγεθ ακηζζηαειίγεζ ημ βεβμκυξ υηζ ηαηά ηδκ ηαφζδ ημο ημ αζμκηίγεθ απεθεοεενχκεζ 

εκένβεζα ιζηνυηενδ απυ ηδκ εκένβεζα πμο απεθεοεενχκεζ ημ ζοιααηζηυ κηίγεθ. Έηζζ δ 

απυδμζδ εκυξ πεηνεθαζμηζκδηήνα πμο ηζκείηαζ ιε ηαεανυ αζμκηίγεθ ηοιαίκεηαζ 

ημοθάπζζημκ ζηα επίπεδα ημο ζοιααηζημφ κηίγεθ. Δπίζδξ, ημ αζμκηίγεθ είκαζ ηαηάθθδθμ 

βζα ημοξ ήδδ οπάνπμκηεξ πεηνεθαζμηζκδηήνεξ, υπμο δεκ πνεζάγεηαζ κα βίκεζ ζπεδυκ 

ηαιία ιεηαηνμπή αηυια ηαζ ακ πνδζζιμπμζδεεί αιζβέξ αζμκηίγεθ. 

 

2.5 Ππξόιεζε Βηνκάδαο 

Ζ ηαπεία πονυθοζδ ηδξ αζμιάγαξ (biomass fast pyrolysis) είκαζ ιζα δζενβαζία 

ηαηά ηδκ μπμία δ πνχηδ φθδ εενιαίκεηαζ ηαπφηαηα ζε εενιμηναζίεξ 450-500 °C, ζε 

ζοκεήηεξ έθθεζρδξ αένα (μπυηε ηαζ μλοβυκμο). ε αοηέξ ηζξ ζοκεήηεξ πανάβμκηαζ, 

αηιμί μνβακζηχκ εκχζεςκ, ιδ ζοιποηκχζζια αένζα ηαζ νεοζηή πίζζα. Οζ αηιμί ηςκ 

μνβακζηχκ εκχζεςκ ζηδ ζοκέπεζα ζοιποηκχκμκηαζ, πανάβμκηαξ ημ έθαζμ 

πονυθοζδξ (pyrolysis oil) ή αζμέθαζμ (bio-oil). ηζξ ζοκήεεζξ πενζπηχζεζξ, πενίπμο 

50-75% ηαηά αάνμξ ηδξ ηνμθμδμημφιεκδξ αζμιάγαξ ιεηαηνέπεηαζ ζε έθαζμ 

πονυθοζδξ. 

Σμ ηενάζηζμ πθεμκέηηδια ηδξ δζενβαζίαξ είκαζ υηζ ιεηαηνέπεζ μπμζαδήπμηε 

πνμαθδιαηζηή ζηδ δζαπείνζζδ αζμιάγα, δζαθμνεηζηήξ πνμέθεοζδξ, ζε έκα ηαεανυ ηαζ 

μιμζμβεκέξ οβνυ ηαφζζιμ. Σμ έθαζμ πονυθοζδξ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί βζα ηδκ 

παναβςβή ακακεχζζιδξ εκένβεζαξ, ηαοζίιςκ ή πδιζηχκ πνμσυκηςκ. Ζ εκενβεζαηή 

ποηκυηδηα ημο εθαίμο (δδθαδή δ εκένβεζα  πμο απμδίδεζ ακά ιμκάδα υβημο ημο) είκαζ 

έςξ 5 θμνέξ ιεβαθφηενδ απυ εηείκδ ηδξ ανπζηήξ αζμιάγαξ, βεβμκυξ πμο πνμζθένεζ 

μοζζαζηζηά δζαπεζνζζηζηά πθεμκεηηήιαηα. Δπζπνυζεεημ πθεμκέηηδια είκαζ δ 

δοκαηυηδηα πνήζδξ ημο εθαίμο ζε ορδθυηενδξ απυδμζδξ ζηνμαίθμοξ παναβςβήξ 

εκένβεζαξ. Σέθμξ, δ δοκαηυηδηα ιεηαθμνάξ ημο ηαοζίιμο απυ ημ ζδιείμ παναβςβήξ 

ημο ζε δζαθμνεηζηή ζδιείμ παναβςβήξ εκένβεζαξ πανέπεζ ιεβαθφηενδ εοεθζλία ζημ 
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ζφζηδια δζακμιήξ ηδξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ, ιεζχκμκηαξ απμθαζζζηζηά ηζξ απχθεζεξ 

ημο δζηηφμο. 

 

 

Δηθόλα 5 

Γζενβαζία Πονυθοζδξ 

Μεβάθδ πμζηζθία δζαθμνεηζηχκ εζδχκ αζμιάγαξ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ 

ζηδ δζενβαζία. Γζα ηδκ επζηοπδιέκδ ιεηαηνμπή ηδξ αζμιάγαξ είκαζ απαναίηδηδ δ 

πνμεπελενβαζία ηδξ: ηειαπζζιυξ ηδξ ζε μιμζυιμνθα ιζηνά ημιιάηζα (ιζηνυηενα απυ 

10 mm) ηαζ λήνακζδ ηδξ χζηε δ οβναζία ηδξ κα είκαζ ιζηνυηενδ απυ 10%. Με μνευ 

εκενβεζαηυ ζπεδζαζιυ ηδξ ιμκάδαξ πονυθοζδξ, δ απαζημφιεκδ εενιυηδηα βζα ηδκ 

λήνακζδ ηδξ αζμιάγαξ ιπμνεί κα πνμέθεεζ απυ ηδκ ίδζα ηδκ ιμκάδα, ιεζχκμκηαξ έηζζ 

ηα θεζημονβζηά ηδξ ηυζηδ ηαζ εκζζπφμκηαξ ημ πενζααθθμκηζηυ ηδξ απμηφπςια. 

Σα πθεμκεηηήιαηα πμο ζοκμδεφμοκ ηδκ ηεπκμθμβία ηαπείαξ πονυθοζδξ ηδξ 

αζμιάγαξ έπμοκ μδδβήζεζ ζε ναβδαία αφλδζδ ηςκ ενεοκδηζηχκ πνμζπαεεζχκ ζημ 

ακηζηείιεκμ. Χξ επζζηέβαζια ηςκ πνμζπαεεζχκ αοηχκ, ένπεηαζ δ ειθάκζζδ ηςκ 

πνχηςκ ιμκάδςκ πονυθοζδξ ηδξ αζμιάγαξ ζε ειπμνζηή, πθέμκ, ηθίιαηα. ηδκ 

Αθιπένηα ημο Κακαδά, βζα πανάδεζβια, ανίζηεηαζ ζηδ θάζδ ημο ζπεδζαζιμφ ηαζ ηδξ 

αδεζμδυηδζδξ δ ιεβαθφηενδ ιμκάδα παναβςβήξ εκένβεζαξ απυ πονυθοζδ αζμιάγαξ. 

Ζ ζοβηεηνζιέκδ ιμκάδα εα επελενβάγεηαζ 400 ηυκμοξ αζμιάγαξ διενδζίςξ (ηονίςξ 

πνζμκίδζ ηαζ chips λφθμο) εκχ ακαιέκεηαζ υηζ εα πανάβεζ ανηεηή πμζυηδηα δθεηηνζηήξ 

εκένβεζαξ χζηε κα ηαθοθεμφκ πθήνςξ μζ εηήζζεξ ακάβηεξ 3.800 ηαημζηζχκ. 
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3. Πεξηβαιινληηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηώζεηο 

ηεο ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο ηεο βηνκάδαο. 

Πιενλεθηήκαηα, κεηνλεθηήκαηα. 

3.1 Πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο 

Καηά ηδ πνήζδ ηδξ αζμιάγαξ βζα ηδκ παναβςβή εκένβεζαξ πανμοζζάγμκηαζ δζάθμνα 

πνμαθήιαηα, ηα μπμία είκαζ δζαθμνεηζηά ακάθμβα ιε ημ είδμξ ηδξ αζμιάγαξ. 

Πανμοζζάγμκηαζ επίζδξ πενζααθθμκηζηά μθέθδ ζε ζπέζδ ιε ηδ πνδζζιμπμίδζδ 

ζοιααηζηχκ ηαοζίιςκ βζα παναβςβή εκένβεζαξ. 

Καηά ηδ δδιζμονβία ηδξ αζμιάγαξ απμννμθάηαζ δζμλείδζμ ημο άκεναηα απυ 

ηδκ αηιυζθαζνα, ιε ζοκέπεζα ηδ ιείςζδ ηδξ ζοβηέκηνςζήξ ημο ηαζ ηδ ιείςζδ ηδξ 

επίηαζδξ ημο θαζκμιέκμο ημο εενιμηδπίμο. 

Είδος Άνθρακας (ΤΝ / στρ. Ετησίως) 

Ονεμθμβζηήξ εηιεηάθθεοζδξ δάζδ εφηναηςκ 

γςκχκ 

0,36 

Φοζζηέξ δαζχδεζξ εηηάζεζξ εφηναηςκ γςκχκ  

Αβνμ-δαζζηά ηνμπζηά ζοζηήιαηα 0,12 

Σνμπζηά δάζδ μνεμθμβζηήξ δζαπείνζζδξ 0,10 

Σνμπζηέξ θοηείεξ αζμιδπακζηήξ 

εηιεηάθθεοζδξ 

0,70 

Φοζζηέξ ηνμπζηέξ δαζχδεζξ εηηάζεζξ 0,20 

 
Πίλαθαο 6 

Απμννυθδζδ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα απυ δζάθμνεξ δαζζηέξ εηηάζεζξ. 

Ζ ηαφζδ ηδξ αζμιάγαξ ζοκεπάβεηαζ έηθοζδ CO2. Θεςνείηαζ υιςξ υηζ δ 

αζμιάγα έπεζ 

μοδέηενδ επίδναζδ ζημ θαζκυιεκμ ημο εενιμηδπίμο, ηαεχξ δ έηθοζδ CO2 

ακηζζηαειίγεηαζ ιε ηδκ απμννυθδζή ημο ηαηά ηδ δζαδζηαζία ηδξ θςημζφκεεζδξ βζα ηδ 

δδιζμονβία ζζυπμζδξ αζμιάγαξ. Λυβς ημο υηζ δ ζοβηέκηνςζδ ημο εείμο ζηδ αζμιάγα 

είκαζ ιζηνυηενδ απ’ υηζ ζηα μνοηηά ηαφζζια, δ έηθοζδ SO2 ηαηά ηδκ ηαφζδ ηδξ είκαζ 

ιζηνυηενδ. οκεπχξ δ ηαφζδ ηδξ αζμιάγαξ έπεζ ιζηνυηενδ επίπηςζδ ζημ θαζκυιεκμ 

ηδξ υλζκδξ ανμπήξ απ’ υηζ ηα μνοηηά ηαφζζια. 

Καηά ηδκ ηαφζδ ηδξ αζμιάγαξ ζηα πενζζζυηενα ζοζηήιαηα επζηοβπάκμκηαζ 

παιδθέξ απμδυζεζξ. Έηζζ δδιζμονβμφκηαζ ζδιακηζηέξ εενιζηέξ απχθεζεξ ζημ 

πενζαάθθμκ ηαζ ζοκεπχξ πνμηαθείηαζ εενιζηή νφπακζδ. Σαοηυπνμκα εηθφμκηαζ 

ζςιαηίδζα, CO ηαζ πμθοηοηθζημί ανςιαηζημί οδνμβμκάκεναηεξ. Θεηζηυ ζημζπείμ ζηδκ 

ηαφζδ ηδξ αζμιάγαξ είκαζ ημ ιδδεκζηυ ζζμγφβζμ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα (CO2) ηαζ ημ 

υηζ δεκ ζοκεζζθένεζ ζημ θαζκυιεκμ ημο εενιμηδπίμο. Δπίζδξ, δ ιδδαιζκή φπανλδ 
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ημο εείμο ζηδ αζμιάγα ζοιαάθθεζ ζδιακηζηά ζημκ πενζμνζζιυ ηςκ εηπμιπχκ ημο 

δζμλεζδίμο ημο εείμο (SO2) πμο είκαζ οπεφεοκμ βζα ηδκ υλζκδ ανμπή. 

ηακ πνδζζιμπμζμφκηαζ αζμιδπακζηά απυαθδηα βζα ηδκ παναβςβή εκένβεζαξ 

ιε ακαενυαζα πχκεοζδ ιεζχκεηαζ ημ νοπακηζηυ θμνηίμ ηςκ αζμιδπακζηχκ 

απμαθήηςκ. Σμ ίδζμ ζοιααίκεζ ιε ηα ηηδκμηνμθζηά απυαθδηα. Ζ ζθφξ πμο παναιέκεζ 

ιεηά ηδκ πχκεοζή ημοξ έπεζ ιζηνυηενμ νοπακηζηυ θμνηίμ απυ ηα ανπζηά απυαθδηα, 

ηαεχξ μζ πμθφπθμηεξ μνβακζηέξ εκχζεζξ έπμοκ απμδμιδεεί ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

ακαενυαζαξ πχκεοζδξ. 

Σαοηυπνμκα δζαπζζηχκεηαζ ζδιακηζηή ιείςζδ ηςκ δοζμζιζχκ. Σμ ίδζμ 

ζοιααίκεζ ιε ηδκ ζθφ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ επελενβαζίαξ αζηζηχκ θοιάηςκ. Μεηά ηδ 

πχκεοζή ηδξ είκαζ ζηαεενμπμζδιέκδ, ηαεχξ μζ πμθφπθμηεξ μνβακζηέξ εκχζεζξ έπμοκ 

δζαζπαζεεί ζε απθμφζηενεξ, ηαζ μζ δοζμζιίεξ είκαζ θζβυηενεξ. 

Ζ δδιζμονβία εκενβεζαηχκ θοηεζχκ ηαζ δ παναβςβή αζμαζεακυθδξ πνμηαθεί 

οβνά απυαθδηα δφζημθα επελενβάζζια ηαζ ιε ορδθυ νοπακηζηυ θμνηίμ. Ζ πνήζδ 

υιςξ ηδξ αζεακυθδξ ζακ ηαφζζιμ δδιζμονβεί θζβυηενμοξ αένζμοξ νφπμοξ απυ υηζ δ 

αεκγίκδ. Ζ παναβςβή θοηζηχκ εθαίςκ υηακ βίκεηαζ ιε έηεθζρδ δδιζμονβεί οβνά 

απυαθδηα. Ακηίεεηα δ εζηενμπμίδζδ ηςκ ηνζβθοηενζδίςκ ημοξ δεκ δδιζμονβεί οβνά 

απυαθδηα. 

οιπεναζιαηζηά δ πνήζδ ηδξ αζμιάγαξ βζα εκενβεζαημφξ ζημπμφξ έπεζ 

εεηζηέξ αθθά ηαζ ανκδηζηέξ επζπηχζεζξ ζημ πενζαάθθμκ πανυθα αοηά, είκαζ 

απαναίηδηδ βζα ηδκ ζφζηαζδ ημο εκενβεζαημφ ιίβιαημξ ηδξ πχναξ ιαξ ηαεχξ 

πνυηεζηαζ βζα ιία θοζζηήξ πνμέθεοζδξ, ακακεχζζιδ πδβή εκένβεζαξ ηαζ έπεζ ζαθχξ 

θζβυηενμ ζδιακηζηέξ πενζααθθμκηζηέξ επζπηχζεζξ. 

3.2 Οηθνλνκηθέο επηπηώζεηο 

Ζ παναβςβή εκένβεζαξ απυ αζμιάγα αμδεά ηδκ αφλδζδ ημο εεκζημφ 

εζζμδήιαημξ, εθυζμκ εκεαννφκεζ ηδκ εηιεηάθθεοζδ ιε απμδμηζηυ ηνυπμ ηςκ 

απνδζζιμπμίδηςκ ή ηςκ οπμ-εηιεηαθθεουιεκςκ απμεειάηςκ, υπςξ ηα απυαθδηα 

ηαζ ηα οπμθείιιαηα πμο ιέπνζ ζήιενα πανέιεζκακ απνδζζιμπμίδηα, μζ 

εβηαηαθεθεζιιέκεξ βαίεξ, δ ακεηιεηάθθεοηδ ενβαζία η.θπ. 

Γζα ηζξ ιζηνμμζημκμιζηέξ επζπηχζεζξ ηδξ εκενβεζαηήξ αλζμπμίδζδξ ηδξ 

αζμιάγαξ δεκ είκαζ εφημθμ κα δζαηοπςεμφκ βεκζημί ηακυκεξ, βζαηί ημ μζημκμιζηυ 

πενζαάθθμκ είκαζ δζαθμνεηζηυ ζε πμθθέξ πχνεξ. 

Πμθθά ζημζπεία πμο οπάνπμοκ είκαζ αηεηιδνίςηα, εκχ πεζναιαηζηέξ ηαζ 

ανηεηέξ πζθμηζηέξ εβηαηαζηάζεζξ θεζημονβμφκ ζε δζάθμνα ιένδ ημο ηυζιμο, απυ ηζξ 

μπμίεξ ανβυηενα ιπμνμφκ κα ελαπεμφκ πμθθά ζοιπενάζιαηα. 
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3.3 Κνηλσληθέο επηπηώζεηο 

Ζ εκενβεζαηή αλζμπμίδζδ ηδξ αζμιάγαξ έπεζ εεηζηέξ ημζκςκζηέξ επζπηχζεζξ. 

Έηζζ δ παναβςβή αζμιάγαξ δδιζμονβεί απαζπυθδζδ ζημκ αβνμηζηυ ημιέα, ζδζαίηενα 

ζήιενα πμο δ πνάζζκδ επακάζηαζδ, ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ ζηδ 

βεςνβία έπεζ αολήζεζ ηδκ απαζπυθδζδ ημο αβνμηζημφ πθδεοζιμφ. 

Ζ ηαηαζηεοή ζοζηδιάηςκ εκενβεζαηήξ αλζμπμίδζδξ ηδξ αζμιάγαξ ιπμνεί κα 

βίκεζ απυ ιζηνέξ ημπζηέξ αζμηεπκίεξ υπςξ π.π. δ ηαηαζηεοή ηγαηζχκ, εζηζχκ ηαφζδξ 

ημο λφθμο, ηαεχξ ηαζ ζοζηδιάηςκ εένιακζδξ ιε πνήζδ ημο πονδκυλοθμο. Με ημκ 

ηνυπμ αοηυ ημκχκεηαζ δ απαζπυθδζδ ζηζξ ημπζηέξ ημζκςκίεξ ηαζ ζηδνίγεηαζ δ ημπζηή 

παναβςβή ιζηνχκ ιμκάδςκ. 

3.4 Πιενλεθηήκαηα από ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηεο βηνκάδαο 

Σα ηονζυηενα πθεμκεηηήιαηα πμο πνμηφπημοκ απυ ηδ πνδζζιμπμίδζδ ηδξ αζμιάγαξ 

βζα ηδκ παναβςβή εκένβεζαξ είκαζ ηα αηυθμοεα: 

 Ζ απμηνμπή ημο θαζκμιέκμο ημο εενιμηδπίμο, ημ μπμίμ μθείθεηαζ ζε ιεβάθμ 

ααειυ ζημ δζμλείδζμ ημο άκεναηα (CO2) πμο πανάβεηαζ απυ ηδκ ηαφζδ 

μνοηηχκ ηαοζίιςκ. Ζ αζμιάγα δεκ ζοκεζζθένεζ ζηδκ αφλδζδ ηδξ 

ζοβηέκηνςζδξ ημο νφπμο αοημφ ζηδκ αηιυζθαζνα βζαηί, εκχ ηαηά ηδκ ηαφζδ 

ηδξ πανάβεηαζ CO2, ηαηά ηδκ παναβςβή ηδξ ηαζ ιέζς ηδξ θςημζφκεεζδξ 

επακαδεζιεφμκηαζ ζδιακηζηέξ πμζυηδηεξ αοημφ ημο νφπμο. 

 Ζ απμθοβή ηδξ επζαάνοκζδξ ηδξ αηιυζθαζναξ ιε ημ δζμλείδζμ ημο εείμο 

(SO2) πμο πανάβεηαζ ηαηά ηδκ ηαφζδ ηςκ μνοηηχκ ηαοζίιςκ ηαζ ζοκηεθεί 

ζημ θαζκυιεκμ ηδξ υλζκδξ ανμπήξ. Ζ πενζεηηζηυηδηα ηδξ αζμιάγαξ ζε εείμ είκαζ 

πναηηζηά αιεθδηέα. 

 Ζ ιείςζδ ηδξ εκενβεζαηήξ ελάνηδζδξ, πμο είκαζ απμηέθεζια ηδξ εζζαβςβήξ 

ηαοζίιςκ απυ ηνίηεξ πχνεξ, ιε ακηίζημζπδ ελμζημκυιδζδ ζοκαθθάβιαημξ. 

 Ζ ελαζθάθζζδ ενβαζίαξ ηαζ δ ζοβηνάηδζδ ηςκ αβνμηζηχκ πθδεοζιχκ ζηζξ 

παναιεευνζεξ ηαζ ηζξ άθθεξ βεςνβζηέξ πενζμπέξ, ζοιαάθθεζ δδθαδή δ αζμιάγα 

ζηδκ πενζθενεζαηή ακάπηολδ ηδξ πχναξ. 
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3.5 Μεηνλεθηήκαηα από ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηεο βηνκάδαο 

Σα ιεζμκεηηήιαηα πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδ πνδζζιμπμίδζδ ηδξ αζμιάγαξ ηαζ αθμνμφκ, 

ςξ επί ημ πθείζημκ, δοζημθίεξ ζηδκ εηιεηάθθεοζή ηδξ, είκαζ ηα ελήξ: 

 Ο ιεβάθμξ υβημξ ηδξ ηαζ δ ιεβάθδ πενζεηηζηυηδηά ηδξ ζε οβναζία, ακά 

ιμκάδα παναβυιεκδξ εκένβεζαξ. 

 Ζ δοζημθία ζηδ ζοθθμβή, ιεηαπμίδζδ, ιεηαθμνά ηαζ απμεήηεοζή ηδξ, έκακηζ 

ηςκ μνοηηχκ ηαοζίιςκ. 

 Οζ δαπακδνυηενεξ εβηαηαζηάζεζξ ηαζ ελμπθζζιυξ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ 

αλζμπμίδζδ ηδξ αζμιάγαξ, ζε ζπέζδ ιε ηζξ ζοιααηζηέξ πδβέξ εκένβεζαξ. 

 Ζ ιεβάθδ δζαζπμνά ηαζ δ επμπζαηή παναβςβή ηδξ. 

 

Δλ αζηίαξ ηςκ παναπάκς ιεζμκεηηδιάηςκ ηαζ βζα ηδκ πθεζμρδθία ηςκ εθανιμβχκ 

ηδξ, ημ ηυζημξ ηδξ αζμιάγαξ παναιέκεζ, ζοβηνζηζηά πνμξ ημ πεηνέθαζμ, ορδθυ. Ήδδ, 

υιςξ, οπάνπμοκ εθανιμβέξ ζηζξ μπμίεξ δ αλζμπμίδζδ ηδξ αζμιάγαξ πανμοζζάγεζ 

μζημκμιζηά μθέθδ. Δπζπθέμκ, ημ πνυαθδια αοηυ ααειζαία ελαθείθεηαζ, αθ’ εκυξ θυβς 

ηδξ ακυδμο ηςκ ηζιχκ ημο πεηνεθαίμο, αθ’ εηένμο ηαζ ζδιακηζηυηενμ, θυβς ηδξ 

αεθηίςζδξ ηαζ ακάπηολδξ ηςκ ηεπκμθμβζχκ αλζμπμίδζδξ ηδξ αζμιάγαξ. Σέθμξ, πνέπεζ 

ηάεε θμνά κα ζοκοπμθμβίγεηαζ ημ πενζααθθμκηζηυ υθεθμξ, ημ μπμίμ, ακ ηαζ ζοπκά 

δεκ ιπμνεί κα απμηζιδεεί ιε μζημκμιζηά ιεβέεδ, εκημφημζξ είκαζ μοζζαζηζηήξ 

ζδιαζίαξ βζα ηδκ πμζυηδηα ηδξ γςήξ ηαζ ημ ιέθθμκ ηδξ ακενςπυηδηαξ. 
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4. Γηαρείξηζε απνξξηκκάησλ 

4.1 Γεληθά 

Ζ δζαπείνζζδ απμννζιιάηςκ έπεζ πνμαπεεί ζήιενα ζηζξ πνχηεξ εέζεζξ ηδξ 

αηγέκηαξ βζα ημ πενζαάθθμκ, ηαεχξ μζ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ημ εκδζαθένμκ πμθζηχκ ηαζ 

ηοαενκήζεςκ ζε μθυηθδνμ ημκ ηυζιμ έπμοκ θηάζεζ ζε επίπεδα άκεο πνμδβμοιέκμο. 

Ζ δζαπείνζζδ απμννζιιάηςκ, ηυζμ ζε πενζθενεζαηυ υζμ ηαζ ζε ημπζηυ επίπεδμ, 

πενζθαιαάκεζ πνμαθήιαηα ζπεδζαζιμφ εκηεθχξ δζαθμνεηζηά απυ αοηά ημο απχηενμο 

αθθά ηαζ ημο ζπεηζηά πνυζθαημο πανεθευκημξ. Ζ αολακυιεκδ ζοκεζδδημπμίδζδ βζα 

ηα πενζααθθμκηζηά πνμαθήιαηα έπεζ ακαβηάζεζ ηζξ εεκζηέξ ηοαενκήζεζξ αθθά ηαζ ηζξ 

ημπζηέξ ανπέξ ζηδκ ακαγήηδζδ κέςκ ηεπκζηχκ ηαζ μνβακςηζηχκ θφζεςκ βζα 

ιεθθμκηζηά ζοζηήιαηα δζαπείνζζδξ απμννζιιάηςκ. 

  Σα πανυκηα πνμαθήιαηα δζαπείνζζδξ απμννζιιάηςκ έπμοκ μλοκεεί ζε 

πμθθέξ πενζμπέξ, ηαεχξ μζ οπάνπμκηεξ ΥΤΣΑ βειίγμοκ ιε ηαπείξ νοειμφξ, εκχ μζ 

Μμκάδεξ Θενιζηήξ Δπελενβαζίαξ (ΜΘΔ) - υπμο αοηέξ οθίζηακηαζ - είηε 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζημ υνζμ ηδξ δοκαιζηυηδηάξ ημοξ, είηε ακηζιεηςπίγμοκ πνμαθήιαηα 

ηνμθμδμζίαξ ηαζ απμδμπήξ. Οζ πμθζηζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ ακηζδνάζεζξ έπμοκ 

ηαηαζηήζεζ ζπεδυκ αδφκαηδ ηδκ ελαζθάθζζδ κέαξ δοκαιζηυηδηαξ (δδθαδή εέζεζξ πμο 

είκαζ ηαοημπνυκςξ πνμζεββίζζιεξ ηαζ ηεπκμθμβζηά ηαηάθθδθεξ βζα ΥΤΣΑ, υπςξ 

επίζδξ εβηνίζεζξ βζα ΜΘΔ). Δπζπθέμκ, ζε πμθθέξ πενζμπέξ παναηδνείηαζ αφλδζδ ηςκ 

παναβυιεκςκ πμζμηήηςκ απμννζιιάηςκ πανά ηδκ εηηεηαιέκδ πνμδζαθμβή ηαζ 

ακαηφηθςζδ οθζηχκ. ηδκ Δζηυκα 2 δείπκμκηαζ μζ πζμ ζδιακηζημί πανάβμκηεξ ζημ 

πενζαάθθμκ εκυξ ζοζηήιαημξ δζαπείνζζδξ απμννζιιάηςκ. 

Οζ αζμιδπακζηέξ πχνεξ έπμοκ πνμπςνήζεζ ηαηά ηα ηεθεοηαία πνυκζα ζε 

δζάθμνεξ κμιμεεηζηέξ πνςημαμοθίεξ ηαζ δζαδζηαζίεξ, μζ μπμίεξ απμζημπμφκ ζημ κα 

εκεαννφκμοκ ηδκ εθάηηςζδ ηδξ παναβςβήξ απμννζιιάηςκ ηαζ ηδκ αφλδζδ ηδξ 

επακαπνδζζιμπμίδζδξ ηαζ ακαηφηθςζδξ ηςκ ζοζηαηζηχκ ημοξ. Δίκαζ πάκηςξ 

αλζμζδιείςημ υηζ μζ πενζζζυηενεξ πνμζπάεεζεξ εζηζάζεδηακ ζηα επζηίκδοκα ηαζ 

ημλζηά απυαθδηα, εκχ ηα ιεβάθα νεφιαηα απμννζιιάηςκ (αζηζηά, αζμιδπακζηά, 

ιπάγα, ζθείξ) ακηζιεηςπίγμκηαζ ιε πενίπμο ημκ ίδζμ ηνυπμ υπςξ ηαζ παθαζυηενα. 

Ζ ακάηηδζδ μζημκμιζηήξ αλίαξ απυ ηζξ πμζυηδηεξ ηςκ απμννζιιάηςκ έπεζ 

ακαπεεί ζε παβηυζιζα ακαβηαζυηδηα. Ζ κμιμεεζία πμθθχκ ηναηχκ επζαάθθεζ ηδ 

δζαηήνδζδ ηςκ μζημκμιζηχκ, οθζηχκ ηαζ θοζζηχκ πυνςκ. ε έκα ηέημζμ πθαίζζμ 

θαιαάκεηαζ ζοπκά οπυρδ ιυκμκ δ ακαηφηθςζδ ηδ ζηζβιή πμο απαζηείηαζ ιία 

πενζζζυηενμ μθμηθδνςιέκδ πνμζέββζζδ βζα έκακ απμδμηζηυ έθεβπμ ηςκ νμχκ 

απμννζιιάηςκ. Γζα ηδκ επακέκηαλδ ηςκ νμχκ αοηχκ ζηδκ μζημκμιία πνμζθένμκηαζ 
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ζήιενα δζάθμνεξ ιέεμδμζ, ιε ηδκ ηεθζηά επζθεβυιεκδ κα πνέπεζ κα ζοκεηηζιά ηδκ 

μζημθμβζηή απμδμηζηυηδηα, μζημκμιζηέξ πηοπέξ αθθά ηαζ ηδκ πμθζηζηή απμδμπή. 

Σμ παναπάκς πθαίζζμ έπεζ θένεζ ζημ πνμζηήκζμ ηδκ ακαβηαζυηδηα 

οζηδιάηςκ Οθμηθδνςιέκδξ Γζαπείνζζδξ Απμννζιιάηςκ (ΟΓΑ). Ζ ααζζηή ανπή 

πίζς απυ ηδκ παναπάκς έκκμζα είκαζ δ εηηνμπή (diversion) υζμ ημ δοκαηυκ 

ιεβαθφηενδξ πμζυηδηαξ απμννζιιάηςκ απυ ηδκ ηεθζηή, ακαπυθεοηηδ δζάεεζδ ζημ 

έδαθμξ, ζφιθςκα ιε ιία πμζηζθία μζημκμιζηχκ, πενζααθθμκηζηχκ, ηεπκμθμβζηχκ, 

πμθζηζηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ ηνζηδνίςκ. Γζα ημ ζημπυ αοηυ ακαπηφζζεηαζ ιία μθυηθδνδ 

ηεξαξρία δηαρείξηζεο. Κάεε ΟΓΑ είκαζ εη θφζεςξ ζφκεεημ ηαεχξ ειπενζέπεζ 

δζαθμνεηζηά αθθδθμζοκδευιεκα πνμαθήιαηα εκχ ηαθείηαζ κα ακηαπμηνζεεί ζε ζοπκά 

ακηζηνμουιεκμοξ ακηζηεζιεκζημφξ ζημπμφξ ηαζ ζηυπμοξ. Χξ εη ημφημο, δ αλζμθυβδζδ 

ηςκ δζαθυνςκ εκαθθαηηζηχκ θφζεςκ ηαηά ημ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδ δζαπείνζζή ημο 

ηαείζηαηαζ ζδζαίηενα δφζημθδ. 

 

 

Δηθόλα 6 

Πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηδκ δζαπείνδζδ απμννζιιάηςκ 

 

Χξ ζρεδηαζκόο ζημ πεδίμ ηδξ δζαπείνζζδξ απμννζιιάηςκ αθθά ηαζ βεκζηυηενα 

μνίγεηαζ δ δζαδζηαζία ιέζς ηδξ μπμίαξ ιεηνμφκηαζ ηαζ αλζμθμβμφκηαζ μζ ζπεηζηέξ 

ακάβηεξ ηδξ ημζκςκίαξ, εκχ ακαπηφζζμκηαζ οθμπμζήζζιεξ εκαθθαηηζηέξ θφζεζξ πνμξ 

πανμοζίαζδ ζημοξ απμθαζίγμκηεξ. ε αοηυ ημ είδμξ ζπεδζαζιμφ έπμοκ ιυκμκ εκ 

ιένεζ ηαηακμδεεί ιέπνζ ζήιενα μζ πενζζζυηενμζ απυ ημοξ ειπθεηυιεκμοξ ηεπκζημφξ, 

πενζααθθμκηζημφξ, μζημκμιζημφξ, ημζκςκζημφξ ηαζ πμθζηζημφξ πανάβμκηεξ. Δπζπθέμκ, 

δ θφζδ υθςκ ηςκ παναπάκς παναβυκηςκ ηαζ αθθδθμζοζπεηίζεςκ είκαζ ηυζμ 

δοκαιζηή, χζηε είκαζ ζδζαίηενα δφζημθδ ηαζ πνμκμαυνα δ ζοβηέκηνςζδ ηςκ ζπεηζηχκ 
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δεδμιέκςκ. Πανά υιςξ ηζξ δοζημθίεξ αοηέξ, έπμοκ πνμζδζμνζζεεί μνζζιέκεξ 

ηαηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ ζπεδζαζιμφ ηαζ ιέεμδμζ πνμζέββζζδξ ημο πνμαθήιαημξ. 

4.2 Γηαρείξηζε απνξξηκκάησλ ζηελ Διιάδα 

ε πακεθθαδζηυ επίπεδμ, δ δζάεεζδ ηςκ απμννζιιάηςκ ηείκεζ κα ελεθζπεεί ζε 

ιεβάθμ ημζκςκζηυ πνυαθδια, ηαεχξ βίκεηαζ ιε ηδ ιέεμδμ ηδξ (ζοπκά ακελέθεβηηδξ) 

απυννζρδξ ηαζ ηάπμηε (ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ ιυκμκ οβεζμκμιζηήξ) ηαθήξ. Σμ 

υθμ εέια ηδξ δζαπείνζζδξ ηςκ ζηενεχκ απμαθήηςκ έπεζ εηπςνδεεί απυ πμθφ παθζά 

(ζε ιεβάθμ πμζμζηυ εκ' θεοηχ) ζημοξ Ονβακζζιμφξ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ (ΟΣΑ), 

ελαζηίαξ υπζ ηάπμζαξ πμθζηζηήξ απμηέκηνςζδξ αθθά ελαζηίαξ ιίαξ ηάζδξ απαθθαβήξ 

ηδξ πμθζηζηήξ ελμοζίαξ απυ ηζξ εοεφκεξ εκυξ ηέημζμο ένβμο, ημ μπμίμ ζοκεπάβεηαζ 

ιυκμ ηυζημξ απυ πθεονάξ πμθζηζηήξ. ζμκ αθμνά ζηναηδβζηέξ βζα αεθηίςζδ ηδξ 

δζαπείνζζδξ απμννζιιάηςκ, βεκζηέξ ηαηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ πθεφζδξ απμηεθμφκ 

πνμβνάιιαηα εονείαξ ηθίιαηαξ βζα ακαηφηθςζδ πανηζμφ / αθμοιζκίμο / βοαθζμφ / 

πθαζηζηχκ ιε δζαθμβή ζηδκ πδβή, ζε ζοκδοαζιυ ιε πζθμηζηέξ ιμκάδεξ ιδπακζημφ 

δζαπςνζζιμφ (άθθμζ ζοκχκοιμζ δυηζιμζ υνμζ είκαζ θζπαζιαημπμίδζδ, 

ημιπμζημπμίδζδ ηαζ αζμζηαεενμπμίδζδ) ηαζ ηαφζδξ. 

ημ πανεθευκ έπμοκ θεζημονβήζεζ βζα ζπεηζηά ιζηνά πνμκζηά δζαζηήιαηα ιία 

ιμκάδα θζπαζιαημπμίδζδξ (ημιπμζημπμίδζδξ ή αζμζηαεενμπμίδζδξ) ζημ Καθμπχνζ 

Θεζζαθμκίηδξ ηαζ ιία ιμκάδα ηαφζδξ (Εάηοκεμξ), επί ημο πανυκημξ θεζημονβμφκ 

ιμκάδεξ ιδπακζηήξ δζαθμβήξ ζηδκ Αηηζηή ηαζ ηδκ Καθαιάηα (ιε ζοκδζάεεζδ ζθφμξ 

απυ ηδ ιμκάδα αζμθμβζημφ ηαεανζζιμφ ηδξ πυθδξ), εκχ ιεβάθδ έιθαζδ έπεζ μνεά 

απυ ηαζνυ δμεεί ζημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ πμζμηζηήξ ζφζηαζδξ ηςκ ζηενεχκ αζηζηχκ 

απμαθήηςκ. Αοηυ πάκηςξ πμο εεςνείηαζ πνχηζζηδξ ζπμοδαζυηδηαξ ηαζ άιεζα 

εθανιυζζιμ είκαζ δ ηαηαβναθή υθςκ ηςκ πχνςκ απυννζρδξ ακά ηδκ επζηνάηεζα, δ 

επζηυπμο δζελαβςβή οδνμβεςθμβζηχκ ιεθεηχκ ηαζ δ υζμ ημ δοκαηυκ ανζειδηζηή 

ζοννίηκςζή ημοξ ζε έκα ζφκμθμ απυ θζβυηενμοξ πχνμοξ ιεβαθφηενμο ιεβέεμοξ ηαζ 

ιε ηαθφηενα εθεβπυιεκδ δζάεεζδ, ιε ηαοηυπνμκδ ελοβίακζδ ηςκ παθαζχκ πχνςκ. Ζ 

ιέπνζ ζήιενα πναηηζηή ηδξ δζαπείνζζδξ απμννζιιάηςκ δείπκεζ υηζ ιμκαδζηυ ιέθδια 

είκαζ δ απμιάηνοκζή ημοξ απυ ηζξ πυθεζξ. ε πμθθμφξ πχνμοξ απυννζρδξ ηα 

ζημοπίδζα (αοη)ακαθθέβμκηαζ ηαζ ηαίβμκηαζ ηάεε ηυζμ επί ηυπμο (βζα αοηυ ημ πνάβια 

δ Δθθάδα έπεζ ηαηαδζηαζεεί απυ ημ Δονςπασηυ Γζηαζηήνζμ ι.ά. ηαζ βζα ημ εέια ημο 

θαναββζμφ ημο Κμονμοπδημφ έλς απυ ηα Υακζά). 

Ζ Δθθάδα είκαζ ιία πχνα ιε έκημκδ ημονζζηζηή ηίκδζδ ηαζ αοηή δ πανάιεηνμξ 

εζζάβεζ πνυζεεηα πνμαθήιαηα ζε εέιαηα δζαπείνζζδξ απμννζιιάηςκ (ηα μπμία είκαζ 

ακφπανηηα π.π. ζε πχνεξ ηδξ αμνείμο Δονχπδξ), ηαεχξ ηυζμ δ πμζυηδηα υζμ ηαζ δ 

ζφζηαζδ ηςκ παναβμιέκςκ απμννζιιάηςκ πανμοζζάγεζ δζαηοιάκζεζξ, πςνζηέξ ηαζ 
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επμπζαηέξ. Ηδζαζηενυηδηα πανμοζζάγεζ εδχ ημ εέια ηςκ εθθδκζηχκ κδζζχκ, υπμο 

αθεκυξ δ εηήζζα παναβςβή ηαζ ζφζηαζδ ηςκ απμννζιιάηςκ πανμοζζάγεζ ιεβάθεξ 

επμπζαηέξ δζαηοιάκζεζξ ελαζηίαξ ημο ημονζζιμφ ηαζ αθεηένμο ηα εδάθδ είκαζ ςξ επί 

ημ πθείζημκ αζαεζημθζεζηά δδθαδή πεναηά (άνα αηαηάθθδθα βζα Τβεζμκμιζηή Σαθή). 

Δδχ, ιμκάδεξ ηαφζδξ ηαζ ιδπακζηήξ δζαθμβήξ απμηεθμφκ ζδζαίηενα πνμζζηέξ θφζεζξ, 

ιε ιία ιμκάδα ηαφζδξ κα ιδκ είκαζ απαναίηδημ κα ηαηαζηεοαζεεί ιε πμθοδάπακα 

ζοζηήιαηα ακηζννφπακζδξ, ηάηζ πμο εα επζαάθθμκηακ απυ ηδ ζηζβιή πμο αοηή 

ηαηαζηεοάγμκηακ π.π. ζημ θεηακμπέδζμ ηδξ Αηηζηήξ. Αοηυ μθείθεηαζ ζηδκ πναηηζηά 

αζήιακηδ πνμηφπημοζα αηιμζθαζνζηή νφπακζδ απυ ηδ ζηζβιή πμο μζ νφπμζ 

εηπέιπμκηαζ ζε πενζμπή ιε ιδδαιζκή πνςεφζηενδ αηιμζθαζνζηή επζαάνοκζδ αθθά 

ηαζ δζαζημνπίγμκηαζ εφημθα απυ ημκ άκειμ. Σμ εέια ηςκ απμζηάζεςκ απυ ιμκάδεξ 

απμννυθδζδξ εκδεπυιεκςκ ακαηοηθςιέκςκ οθζηχκ ηαεζζηά επζαεαθδιέκδ ηδκ 

φπανλδ επζηυπμο π.π. ηάπμζαξ πνέζαξ βζα ιείςζδ ημο υβημο ημοξ αθθά ηαζ ηδ 

δζενεφκδζδ επζιένμοξ θφζεςκ πμο εα ηαθφρμοκ αοηυ ημ πνυαθδια (π.π. θμνηδβά 

πμο θεάκμοκ θμνηςιέκα ιε ηάπμζμ ειπυνεοια ζε έκα κδζί ηαζ ημ αδεζάγμοκ, 

ιπμνμφκ κα παναθαιαάκμοκ ηα ακαηοηθςιέκα οθζηά ζημ ηαλίδζ επζζηνμθήξ ακηί κα 

επζζηνέθμοκ άδεζα - πενίπηςζδ Εαηφκεμο απυ ημ 1993 ηαζ ιεηά). Αλίγεζ κα 

ζδιεζςεεί υηζ ζε μθυηθδνδ ηδκ Δονχπδ βίκεηαζ πμθφ δδιμθζθήξ πθέμκ δ έκκμζα ημο 

"μζημθμβζημφ ημονζζιμφ" (πνςημπυνμξ ζε αοηυ ημ πεδίμ ιπμνεί κα εεςνδεεί 

παβημζιίςξ δ Δθαεηία). 

4.3 Γηαρείξηζε απνξξηκκάησλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Δδχ ηαζ είημζζ πνυκζα δ Δονςπασηή Έκςζδ πνμζπαεεί κα ιεζχζεζ ηδκ 

παναβςβή ηςκ απμννζιιάηςκ ηαζ κα αεθηζχζεζ ηζξ ιεευδμοξ δζαπείνζζδξ. Χζηυζμ ημ 

πνυαθδια είκαζ πμθφπθμημ ηαζ δ ακηζιεηχπζζή ημο δφζημθδ. Έηζζ πανά ηα 

εκεαννοκηζηά απμηεθέζιαηα ζημκ ημιέα ηδξ ακαηφηθςζδξ ηάπμζςκ οθζηχκ, υπςξ ημ 

πανηί ηαζ ημ βοαθί, δ παναβςβή ηςκ απμννζιιάηςκ ελαημθμοεεί κα αολάκεζ. Μέπνζ ημ 

2000 δ πμζυηδηα ηςκ απμννζιιάηςκ πμο πανήπεδζακ ζηδκ Δονχπδ είπε αολδεεί 

ηαηά 30% ζε ζπέζδ ιε ημ 1985, πανά ημ ζηυπμ ημο 5μο Πνμβνάιιαημξ βζα ημ 

Πενζαάθθμκ κα ζηαεενμπμζδεεί δ παναβςβή ηςκ απμννζιιάηςκ ζηα επίπεδα ημο 

1985. Γοζηοπχξ έπμοιε κα δζακφζμοιε πμθφ δνυιμ αηυιδ ιέπνζ κα πεηφπμοιε αοηυ 

ημ ζηυπμ. Ζ Δονςπασηή Έκςζδ οπμζηδνίγεζ ηαζ πνμςεεί ηδκ αεζθυνμ ηαζ θζθζηή 

πνμξ ημ πενζαάθθμκ δζαπείνζζδ απμννζιιάηςκ, έηζζ χζηε κα δζαζθαθίγεηαζ δ 

πνμζηαζία ηδξ οβείαξ ηαζ ημο πενζαάθθμκημξ. 
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 Ζ εονςπασηή ζηναηδβζηή ηαεμνίγεηαζ απυ ηέζζενζξ ααζζηέξ ανπέξ: 

 Πξόιεςεο: πνέπεζ κα ιεζςεεί δ παναβςβή ηςκ απμννζιιάηςκ 

θαιαάκμκηαξ ηα ηαηάθθδθα ιέηνα ζηδκ πδβή ημοξ. 

 «Ο ξππαίλσλ πιεξώλεη»: ημ ηυζημξ βζα ηδκ μνεή δζαπείνζζδ 

απμννζιιάηςκ πνέπεζ κα ημ ακαθαιαάκεζ αοηυξ πμο ηα πανάβεζ. 

 Πξνθύιαμεο: υπμο οπάνπεζ αιθζαμθία πνέπεζ κα εεςνμφιε υηζ 

είκαζ πζεακυ κα πνμηφρμοκ πνμαθήιαηα.  

 Δγγύηεηαο: δ ακηζιεηχπζζδ ηςκ απμαθήηςκ πνέπεζ κα πναβιαημπμζείηαζ 

υζμ ημ δοκαηυκ πθδζζέζηενα πνμξ ηδκ πδβή ημοξ. 

5. Ννκηθό πιαίζην δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ 

5.1 Γεληθά 

ηζξ πζμ ποηκμηαημζηδιέκεξ πενζμπέξ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ (EE), δ 

εκαπυεεζδ ηςκ απμννζιιάηςκ ζε πςιαηενέξ έπεζ θεάζεζ ζηα υνζά ηδξ. Ακ ηαζ 

ελαημθμοεεί κα απμηεθεί εκδεπυιεκδ θφζδ ζε άθθεξ πενζμπέξ υπμο οπάνπμοκ αηυιδ 

δζαεέζζιεξ εηηάζεζξ, ηα πενζεχνζα ζηεκεφμοκ ιαηνμπνυεεζια θυβς ημο ηζκδφκμο 

ιυθοκζδξ ηςκ οδάηςκ ηαζ ημο εδάθμοξ ηαεχξ ηαζ ηςκ δζαιανηονζχκ ημο κηυπζμο 

πθδεοζιμφ. Ζ πνήζδ πςιαηενχκ εα ελανηδεεί απυ ηδκ φπανλδ πςνμηαλζηχξ 

ηαηάθθδθςκ ηαζ ζςζηά ζπεδζαζιέκςκ εηηάζεςκ ηαζ απυ ηδκ πνμεπελενβαζία 

μνζζιέκςκ απμννζιιάηςκ πνζκ ηαηαθήλμοκ ζε αοηέξ. 

Ζ ηαφζδ ηςκ απμννζιιάηςκ (ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ ηςκ ηαζκμηυιςκ 

ιεευδςκ εενιζηήξ επελενβαζίαξ) απμηεθεί εκδεδεζβιέκδ θφζδ ζε πμθθέξ 

πενζπηχζεζξ, δεδμιέκμο υηζ πανμοζζάγεζ ημ πνμηένδια ηδξ ακάηηδζδξ εκένβεζαξ. 

Χζηυζμ, απαζημφκηαζ επεκδφζεζξ βζα ηδκ απμθοβή ηςκ εηπμιπχκ ημλζηχκ μοζζχκ, 

ηαεχξ ηαζ πνμζεηηζηυξ ζπεδζαζιυξ ηαζ δζαπείνζζδ ηδξ εβηαηάζηαζδξ ηαζ επζθμβή ηςκ 

πχνςκ. 

Ζ ηαθφηενδ θφζδ βζα ηδ ιείςζδ ημο υβημο ηςκ απμννζιιάηςκ είκαζ δ εθάηηςζδ 

ηδξ πνήζδξ οθζηχκ ζοζηεοαζίαξ ηαζ δ ακαηφηθςζδ. Ζ ακαηφηθςζδ πνμζθένεζ 

ζδιακηζηέξ δοκαηυηδηεξ ιείςζδξ ηδξ νφπακζδξ. Κάεε ηυκμξ πανηζμφ πμο 

παναζηεοάγεηαζ απυ πνδζζιμπμζδιέκμ πανηί ακηί λφθμο ηαεζζηά δοκαηυ ημκ 

πενζμνζζιυ ηδξ ηαηακάθςζδξ εκένβεζαξ ηαηά 1/4 έςξ 3/5 ηαζ ηδξ αηιμζθαζνζηήξ 

νφπακζδξ ηαηά 75%. Ζ ακαηφηθςζδ ημο πανηζμφ, ημο πανημκζμφ ηαζ ημο βοαθζμφ 

έπεζ, ςξ εη ημφημο, πνςηανπζηή ζδιαζία. ηα ηνάηδ ιέθδ, δ ακαθμβία 

ακαηοηθςιέκμο πανηζμφ ηαζ πανημκζμφ ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 28% ηαζ 53% (ιέζμξ υνμξ 

EE: 49,6%) ηαζ ημο βοαθζμφ ιεηαλφ 21% ηαζ 70%. 
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5.2 Βαζηθέο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο 

5.2.1. Βαζηθή νδεγία 

Ζ μδδβία 75/442 μνίγεζ ηζξ ααζζηέξ ανπέξ βζα ηδ ζοθθμβή, ηδ δζάεεζδ, ηδκ 

ακαηφηθςζδ ηαζ ηδκ επελενβαζία ηςκ απμαθήηςκ. 

5.2.2 Άθξσο επηθίλδπλα απόβιεηα 

Ζ μδδβία 78/319 ζοιπθδνχκεζ ηδκ μδδβία 75/442 ζπεηζηά ιε ηδ δζάεεζδ ηςκ 

ημλζηχκ ηαζ επζηζκδφκςκ απμαθήηςκ. Πενζθαιαάκεζ ηαηάθμβμ ημλζηχκ ηαζ 

επζηζκδφκςκ μοζζχκ πμο οπμδζαζνμφκηαζ ζε 27 μιάδεξ. Σα ηνάηδ ιέθδ πνέπεζ κα 

δζαζθαθίζμοκ υηζ ηα εκ θυβς απυαθδηα απμεδηεφμκηαζ ηαζ ηοβπάκμοκ επελενβαζίαξ 

ιυκμ ζε εβηεηνζιέκεξ εβηαηαζηάζεζξ. Σμ ηυζημξ ηδξ δζάεεζδξ ηςκ απμαθήηςκ ημ 

μπμίμ δεκ ηαθφπηεηαζ απυ ηδκ ακαηφηθςζδ πνέπεζ κα ηαηαθμβίγεηαζ ιε αάζδ ηδκ 

ανπή "μ νοπαίκςκ πθδνχκεζ". 

 

Άθθεξ μδδβίεξ ηαθφπημοκ ηδκ επελενβαζία μοζζχκ πμο δεκ πενζθαιαάκμκηαζ 

ζημκ ηαηάθμβμ ηδξ μδδβίαξ 78/319: 

 Υνδζζιμπμζδιέκα έθαζα: μδδβία 75/439 (ηεθεοηαία ηνμπμπμίδζδ 

απυ ηδκ μδδβία 91/692). 

 Πμθοπθςνμδζθαζκφθζα ηαζ πμθοπθςνμηνζθαζκφθζα: μδδβία 76/403 (91/192). 

 Απυαθδηα απυ ηδ αζμιδπακία δζμλεζδίμο ημο ηζηακίμο: μδδβία 78/176 (92/112). 

 Υνδζζιμπμίδζδ ηδξ ζθφμξ ηαεανζζιμφ θοιάηςκ ζηδ βεςνβία: μδδβία 86/278 

(91/692) πμο μνίγεζ ημζκμηζηά ιέηνα βζα ηδκ πνμζηαζία ημο εδάθμοξ ηαζ ημκ 

πενζμνζζιυ ηδξ ακελέθεβηηδξ πνήζδξ ζθφμξ ηαεανζζιμφ θοιάηςκ. 

 Πνυθδρδ ηδξ αηιμζθαζνζηήξ νφπακζδξ πμο πνμηαθείηαζ απυ ηζξ κέεξ 

εβηαηαζηάζεζξ ηαφζδξ αζηζηχκ απμννζιιάηςκ: μδδβίεξ 89/369 ηαζ 89/429 

αοηέξ μζ δφμ μδδβίεξ πνμαθέπμοκ ηδκ ηαφζδ ημο 25% ηςκ απμννζιιάηςκ 

πμο πανάβμκηαζ ζημ ζφκμθμ ηδξ Κμζκυηδηαξ μνίγμοκ πνμδζαβναθέξ 

εηπμιπχκ βζα ηα αανέα ιέηαθθα, βζα ημ οδνμπθςνζηυ μλφ, ημ οδνμθεμνζηυ 

μλφ, ημ δζμλείδζμ ημο εείμο, ηαεχξ ηαζ βζα ημκ ημκζμνηυ, πμο ηαλζκμιμφκηαζ 

ακάθμβα ιε ηζξ δοκαηυηδηεξ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ ηαφζδξ· αοζηδνυηενεξ 

πνμδζαβναθέξ επζαάθθμκηαζ ζηζξ ιεβαθφηενεξ εβηαηαζηάζεζξ- μζ οπάνπμοζεξ 

εβηαηαζηάζεζξ πνέπεζ κα εοεοβναιιζζημφκ ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ πμο ζζπφμοκ 

βζα ηζξ κέεξ εβηαηαζηάζεζξ ζε δφμ ζηάδζα. 

 Μπαηανίεξ ηαζ ζοζζςνεοηέξ πμο πενζέπμοκ επζηίκδοκεξ μοζίεξ (μδδβία 

91/157)· δ εκ θυβς μδδβία εβηνίεδηε ηαηυπζκ πνςημαμοθίαξ ημο ΔΚ- 

απαβμνεφεζ ηδκ ειπμνία μνζζιέκςκ ιπαηανζχκ ηαζ ζοζζςνεοηχκ πμο 
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πενζέπμοκ επζηίκδοκεξ μοζίεξ· οπμπνεχκεζ ηα ηνάηδ ιέθδ κα θάαμοκ ιέηνα 

βζα κα δζαζθαθίζμοκ ηδκ ηαηάθθδθδ επζζήιακζδ ηαζ ηδκ λεπςνζζηή ζοθθμβή 

ηςκ πνδζζιμπμζδιέκςκ ιπαηανζχκ ηαζ ζοζζςνεοηχκ ιε ζηυπμ ηδκ 

ακαηφηθςζδ ηαζ ηδκ ηαηάθθδθδ δζάεεζή ημοξ. 

 

5.2.3 Γηαζπλνξηαθέο κεηαθνξέο επηθηλδύλσλ απνβιήησλ 

Σμ πνυαθδια αοηυ νοειίγεηαζ απυ ηδκ μδδβία 84/631 (υπςξ ηνμπμπμζήεδηε 

απυ ηδκ μδδβία 91/692), δ μπμία εηπμκήεδηε ιεηά ηδκ ηναβςδία ηδξ δζμλίκδξ ζημ 

εαέγμ, υπμο ιεηαθένεδηακ εκηυξ ηδξ Κμζκυηδηαξ αανέθζα πμο πενζείπακ απυαθδηα 

πςνίξ κα θδθεμφκ μφηε μζ πθέμκ ζημζπεζχδεζξ πνμθοθάλεζξ αζθαθείαξ. Ζ μδδβία 

εέζπζζε δζαδζηαζίεξ παναημθμφεδζδξ ηαζ εθέβπμο ιε ζηυπμ ηδκ πνυθδρδ 

πανυιμζαξ αιέθεζαξ ζημ ιέθθμκ. 

5.2.4. πζθεπαζίεο θαη απνξξίκκαηα ζπζθεπαζηώλ 

Ζ Οδδβία 94/62 δίκεζ πνμηεναζυηδηα ζηδκ πνυθδρδ ηςκ απμννζιιάηςκ. 

Πνμζδίδεζ ακάθμβδ ζδιαζία ζηδκ επακαπνδζζιμπμίδζδ ηαζ ηζξ δζάθμνεξ ιμνθέξ 

ακάηηδζδξ ηςκ απμαθήηςκ (είηε ιε θζπαζιαημπμίδζδ είηε ιε ηαφζδ). Σα ηνάηδ ιέθδ 

ηαθμφκηαζ κα εέζμοκ ςξ ζηυπμ ηδκ ακάηηδζδ, εκηυξ πέκηε εηχκ, ημο 50% 

ημοθάπζζημκ ηαζ ημο 65% ηαη' ακχηαημ υνζμ ηςκ απμαθήηςκ (ζοιπενζθαιαακμιέκδξ 

ηδξ ΟΔ ιέζς ηδξ ηαφζδξ ηςκ απμαθήηςκ) ηαζ ηδκ ακαηφηθςζδ βζα 

επακαπνδζζιμπμίδζδ εθάπζζημο μνίμο 25% ηαζ ιέβζζημο μνίμο 45% ημο ζοκμθζημφ 

υβημο ηςκ απμαθήηςκ ηαζ ημοθάπζζημκ ημο 15% ηάεε οθζημφ ζοζηεοαζίαξ. 

Γζαθμνεηζηέξ δζαηάλεζξ πνμαθέπμκηαζ απυ ηδκ Οδδβία βζα ηδκ Δθθάδα, ηδκ 

Ηνθακδία ηαζ ηδκ Πμνημβαθία. Ζ Οδδβία αοηή ιεημοζζχεδηε ζε εεκζηυ δίηαζμ ιε ημκ 

Νυιμ 2939/2001 βζα ηδκ εκαθθαηηζηή δζαπείνζζδ απμαθήηςκ ζοζηεοαζζχκ ηαζ άθθςκ 

πνμσυκηςκ. 

5.2.5 Καύζε επηθηλδύλσλ απνβιήησλ 

Ζ μδδβία 94/67 πνμαθέπεζ ιέηνα βζα ηδκ πνυθδρδ ή ημοθάπζζημκ ηδ ιείςζδ 

ηςκ ανκδηζηχκ επζπηχζεςκ πμο έπεζ δ ηαφζδ επζηίκδοκςκ απμαθήηςκ ζημ 

πενζαάθθμκ ηαζ ηδ δδιυζζα οβεία. Θέηεζ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδ θεζημονβία ηςκ 

εβηαηαζηάζεςκ ηαφζδξ απμαθήηςκ ηαεχξ ηαζ μνζαηέξ ηζιέξ εηπμιπχκ. 

5.2.6 Τγεηνλνκηθή ηαθή 

Ζ Δπζηνμπή οπέααθε πνυηαζδ μδδβίαξ βζα ημοξ πχνμοξ εκαπυεεζδξ 

απμννζιιάηςκ δ μπμία πνμαθέπεζ ηδκ ηαλζκυιδζδ ηςκ πχνςκ εκαπυεεζδξ ηαζ ηδ 

εέζπζζδ εκανιμκζζιέκςκ δζαδζηαζζχκ έβηνζζδξ, εθέβπμο ηαζ παναημθμφεδζδξ ιε 
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ζηυπμ ηδκ εοεοβνάιιζζδ ηςκ δζαηάλεςκ ηςκ ηναηχκ ιεθχκ ζπεηζηά ιε ηδκ 

οβεζμκμιζηή ηαθή. Ζ Οδδβία 99/31/ΔΚ βζα ηδκ οβεζμκμιζηή ηαθή ηςκ απμαθήηςκ 

ηέεδηε ζε ζζπφ ημκ Ημφθζμ ημο 1999 ηαζ ακαιθζζαήηδηα απμηεθεί βζα ηδ πχνα ιαξ έκα 

ζδιακηζηυ ενβαθείμ βζα ηδκ πνμζηαζία ηδξ δδιυζζαξ οβείαξ ηαζ ημο πενζαάθθμκημξ 

απυ ηδκ οβεζμκμιζηή ηαθή ηςκ απμαθήηςκ .Ζ ζπμοδαζυηδηα ηδξ Οδδβίαξ είκαζ ηέημζα 

πμο ακαιέκεηαζ , ζε ζοκδοαζιυ ιε ημκ πνυζθαημ κυιμ βζα ηζξ ζοζηεοαζίεξ, κα 

επζθένεζ νζγζηέξ αθθαβέξ ζημ οθζζηάιεκμ ηνυπμ δζαπείνζζδξ ηςκ απμαθήηςκ ζηδκ 

Δθθάδα ηαζ κα δχζεζ κέεξ εοηαζνίεξ ηαζ δοκαηυηδηεξ ζηδκ εθθδκζηή αβμνά. Ζ 

θζθμζμθία αζθάθεζαξ ηαζ πνμζηαζίαξ ημο πενζαάθθμκημξ απυ ηδ δζάεεζδ ηςκ 

απμαθήηςκ πμο δζαπκέεζ ηδκ εκ θυβς Οδδβία , ααζίγεηαζ ζηζξ βκςζηέξ ανπέξ 

δζαπείνζζδξ ζηενεχκ απμαθήηςκ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ ηαζ πενζθαιαάκεζ ηζξ ελήξ 

αλζμθμβήζεζξ ηαζ ααζζηέξ απαζηήζεζξ: 

 Οζ δζενβαζίεξ αζμαπμδυιδζδξ ηαζ μζ εηπμιπέξ νφπςκ ζημοξ ΥΤΣΑ δεκ είκαζ 

απυθοηα εθεβπυιεκεξ. 

 Ζ θεζημονβζηή ζηακυηδηα ημο ζοζηήιαημξ πμθθαπθχκ θναβιχκ ιυκςζδξ ημο 

ΥΤΣΑ δεκ δζαζθαθίγεηαζ επ ' αυνζζημκ.  

 Απαζηείηαζ πνμεπελενβαζία ηςκ απμαθήηςκ, ιε ζηυπμ αθεκυξ ηδ ιείςζδ ημο 

αζμαπμδμιήζζιμο ηθάζιαημξ ηαζ αθεηένμο ηδκ απμιάηνοκζδ ημο εοδζάθοημο 

νοπακηζημφ θμνηίμο. 

 Απαζημφκηαζ αοζηδνά ηνζηήνζα παναθααήξ απμαθήηςκ ζε ΥΤΣΑ, έηζζ χζηε 

ζηδ θάζδ ηδξ ιεηέπεζηα θνμκηίδαξ κα οπάνπμοκ υζμ ημ δοκαηυκ θζβυηενεξ 

απαζηήζεζξ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ιζηνυηενμ ηυζημξ. 

 Απαζημφκηαζ ζοζηήιαηα πμθθαπθχκ θναβιχκ ηαζ δ θήρδ ηαηάθθδθςκ 

ιέηνςκ βζα ηδκ εθεβπυιεκδ δζαπείνζζδ ημο αζμαενίμο ηαζ ηςκ ζηναββζζιάηςκ. 

5.3 Γηεζλήο δξάζε 

Ζ Κμζκυηδηα οπέβναρε ημ 1989 ηδ φιααζδ ηδξ Βαζζθείαξ βζα ηδ δζαζοκμνζαηέξ 

ιεηαθμνέξ επζηίκδοκςκ απμαθήηςκ. Σμ οιαμφθζμ εκέηνζκε ημκ ηακμκζζιυ 259/93, 

πμο ηνμπμπμζήεδηε απυ ημκ ηακμκζζιυ 120/97, ζπεηζηά ιε ηδκ παναημθμφεδζδ ηαζ 

ημκ έθεβπμ ηςκ ιεηαθμνχκ απμαθήηςκ ζημ εζςηενζηυ ηδξ Κμζκυηδηαξ ηαεχξ ηαζ 

ηαηά ηδκ είζμδμ ηαζ έλμδυ ημοξ, ημ πενζεπυιεκμ ημο μπμίμο ακηαπμηνίκεηαζ ζηδ 

φιααζδ ηδξ Βαζζθείαξ. Καηυπζκ πνςημαμοθίαξ ηδξ Κμζκυηδηαξ, δ ηνίηδ δζάζηερδ 

ηςκ ιενχκ ηδξ φιααζδξ ηδξ Βαζζθείαξ ζοιθχκδζε κα ηνμπμπμζήζεζ ηδ φιααζδ 

πνμηεζιέκμο κα απαβμνεοεμφκ μζ ελαβςβέξ επζηζκδφκςκ απμαθήηςκ βζα ηεθζηή 

δζάεεζδ, ιε άιεζδ ζζπφ, ηαζ μζ ελαβςβέξ επζηζκδφκςκ απμαθήηςκ απυ ηζξ πχνεξ ημο 

ΟΟΑ πνμξ ακαηφηθςζδ, απυ ηδκ 1δ Ηακμοανίμο 1998. Ζ Κμζκυηδηα απμθάζζζε 

επίζδξ κα ζοιπενζθάαεζ ζηδ κέα φιααζδ Λμιέ δζάηαλδ βζα ηδκ απαβυνεοζδ υθςκ 
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ηςκ ελαβςβχκ απμαθήηςκ πνμξ ηζξ πχνεξ ηδξ Αθνζηήξ, ηδξ Κανασαζηήξ ηαζ ημο 

Δζνδκζημφ- απυ ηδκ πθεονά ημοξ, μζ πχνεξ αοηέξ πνέπεζ κα απαβμνεφμοκ υθεξ ηζξ 

εζζαβςβέξ απμαθήηςκ, ακελάνηδηα απυ ηδκ πνμέθεοζή ημοξ. 

5.4 Ο ξόινο ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ 

ε ρήθζζια ημο 1994 ζπεηζηά ιε ηδκ ακάβηδ πεναζηένς ακάπηολδξ ηδξ ημζκμηζηήξ 

ζηναηδβζηήξ βζα ηδ δζαπείνζζδ ηςκ απμαθήηςκ, ημ Κμζκμαμφθζμ ηάπεδηε οπέν ηδξ 

εκίζποζδξ ηδξ εκ θυβς ζηναηδβζηήξ ηαζ ηάθεζε ηδκ Δπζηνμπή κα ακαπηφλεζ 

ηαηάθθδθεξ πνμηάζεζξ δίκμκηαξ ιεβαθφηενδ έιθαζδ ζηδκ πνυθδρδ ηςκ απμαθήηςκ, 

ηδκ εκηαηζημπμίδζδ ηδξ ακαηφηθςζδξ ηαζ ηδκ ηαεζένςζδ ηζκήηνςκ ζημκ ημιέα ηδξ 

αβμνάξ ηαζ ηδξ θμνμθμβίαξ. 

ε άθθμ ρήθζζια ημο Νμειανίμο 1996, ημ Κμζκμαμφθζμ επέηνζκε ηδκ πνυηαζδ ηδξ 

Δπζηνμπήξ ζπεηζηά ιε ηδκ ημζκμηζηή πμθζηζηή δζαπείνζζδξ ηςκ απμαθήηςκ ςξ ιδ 

πενζέπμοζα ηαιία κέα πνυηαζδ ηαζ ηάθεζε ηδκ Δπζηνμπή κα εέζεζ ζε εθανιμβή 

πναβιαηζηή ζηναηδβζηή δζαπείνζζδξ ηςκ απμαθήηςκ ααζζζιέκδ ζηδκ ανπή ηδξ 

αζχζζιδξ ακάπηολδξ, δζαζθαθίγμκηαξ υηζ δ πνήζδ ηςκ πυνςκ απυ ηδ ζδιενζκή βεκεά 

δε εα πνέπεζ κα απμααίκεζ εζξ αάνμξ ηδξ πνήζδξ ηςκ ιεθθμκηζηχκ βεκεχκ. Εδημφζε 

επίζδξ κα ζοκεπζζεμφκ μζ πνμζπάεεζεξ βζα ηδκ εηπθήνςζδ ηςκ ζηυπςκ πμο 

μνίζεδηακ ζημ πθαίζζμ ημο πέιπημο πνμβνάιιαημξ δνάζδξ ζπεηζηά ιε ημ 

πενζαάθθμκ βζα ημ 2000, ζοβηεηνζιέκα πμζμζηυ ακαηφηθςζδξ 50% βζα ημ πανηί, ημ 

βοαθί ηαζ ηζξ πθαζηζηέξ φθεξ ηαζ ζηαεενμπμίδζδ ημο υβημο ηςκ απμαθήηςκ ζημ 

επίπεδμ ημο 1985. ηζξ 16 επηειανίμο 1998, απμθαζκυιεκμ ζπεηζηά ιε ηδκ 

εθανιμβή ηςκ μδδβζχκ βζα ηδ δζαπείνζζδ ηςκ απμαθήηςκ ηαηά ηδκ πενίμδμ 1989-

1994, ημ Κμζκμαμφθζμ ηαηαδίηαζε ηδκ αιέθεζα πμο επέδεζλακ ηα ηνάηδ ιέθδ υζμκ 

αθμνά ηδκ εθανιμβή ηδξ ημζκμηζηήξ κμιμεεζίαξ. 

Δλέθναζε εζδζηυηενα ηδ θφπδ ημο βζα ηδ ιδ ιεηαθμνά ηςκ μδδβζχκ ζπεηζηά ιε ηα 

ημλζηά ηαζ επζηίκδοκα απυαθδηα ζηζξ εεκζηέξ κμιμεεζίεξ, ηδ δζάεεζδ ηςκ 

πνδζζιμπμζδιέκςκ εθαίςκ ηαζ ηδ πνδζζιμπμίδζδ ηδξ ζθφμξ ηαεανζζιμφ θοιάηςκ ζηδ 

βεςνβία. Εήηδζε κα εεζπζζηεί ημζκμηζηυξ ηακμκζζιυξ ζπεηζηά ιε ημκ μνζζιυ ηςκ 

απμαθήηςκ ζηδκ Δονχπδ, ηδ ζοζηδιαηζηή ηίκδζδ δζαδζηαζζχκ επί πανάααζδ ηαηά 

ηςκ ηναηχκ ιεθχκ πμο δεκ ηδνμφκ ηζξ μδδβίεξ ηαζ, πάνζκ δζαθάκεζαξ, ηδκ 

ηςδζημπμίδζδ ημο ημζκμηζημφ δζηαίμο ζημκ ημιέα ημο πενζαάθθμκημξ. 

ηζξ 9 Φεανμοανίμο 1999, ημ Κμζκμαμφθζμ εκέηνζκε ζε δεφηενδ ακάβκςζδ ηδ 

ζφζηαζδ ζπεηζηά ιε ηδκ οβεζμκμιζηή ηαθή ηςκ απμαθήηςκ, εβηνίκμκηαξ ηδκ ημζκή 

εέζδ ημο οιαμοθίμο ηαζ ηαθχκηαξ επεζβυκηςξ ηδκ Δπζηνμπή κα οπμαάθεζ μδδβία 

βζα ηδ θζπαζιαημπμίδζδ πνμηεζιέκμο κα εκεαννοκεεί αοηυ ημ είδμξ αζμιδπακίαξ ηαζ 

κα εκανιμκζζεμφκ μζ απαζηήζεζξ πμζυηδηαξ. 
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6. Παξαγσγή βηναεξίνπ από  αζηηθά (δεκνηηθά) απόβιεηα 

θαη αζθάιεηα ζε κνλάδεο βηναεξίνπ. 

Σα μζηζαηά απμννίιιαηα απμηεθμφκ έκα ζδζαζηένςξ ακμιμζμβεκέξ ζοκμεφθεοια 

οθζηχκ. Ζ πμζμηζηή ακάθοζδ ηςκ μζηζαηχκ απμννζιιάηςκ απμζημπεί ζημ κα 

πνμζδζμνίζεζ ααζζηέξ πμζμζηζαίεξ ηαηδβμνίεξ οθζηχκ ζε αοηά, πνμηεζιέκμο κα 

πνμζδζμνζζεεί πθδνμθμνία απαναίηδηδ βζα ηδκ ηαηάνηζζδ ζπεδίςκ δζαπείνζζδξ, 

επελενβαζίαξ ηαζ αλζμπμίδζήξ ημοξ (ακαηφηθςζδ, ακάηηδζδ εκένβεζαξ, η.θπ.). Ζ πζμ 

δυηζιδ ηαηδβμνζμπμίδζδ ηςκ απμννζιιάηςκ, υπςξ πνμηφπηεζ απυ ζεζνά 

δεζβιαημθδρζχκ ηαζ ακαθφζεςκ, πενζθαιαάκεζ ηζξ ελήξ μιάδεξ (ηθάζιαηα) οθζηχκ: 

 Επκώζηκα. Πενζθαιαάκμκηαζ ηα οπμθείιιαηα ημογίκαξ ηαζ ηήπμο. 

 Υαξηί. Πενζθαιαάκμκηαζ ηα πάζδξ θφζεςξ πανηζά ηαζ πανηυκζα πμο 

πνμένπμκηαζ ηονίςξ απυ έκηοπμ οθζηυ ηαζ ζοζηεοαζίεξ πνμσυκηςκ. 

 Μέηαιια. Πενζθαιαάκεηαζ ημ ζφκμθμ ηςκ ιεηαθθζηχκ οθζηχκ πμο 

απακηχκηαζ ζηα απμννίιιαηα. Δίκαζ δυηζιμξ έκαξ δζαπςνζζιυξ ζε 

ζζδδνμφπα ηαζ ιδ ζζδδνμφπα ιέηαθθα (ηονίςξ θυβς ηδξ ιαβκδηζηήξ ζδζυηδηαξ 

ηςκ πνχηςκ), ιε ηα ηεθεοηαία κα έπμοκ ςξ ηονζυηενμ ακηζπνυζςπμ ημ 

αθμοιίκζμ. ε μνζζιέκεξ ακαθφζεζξ έπμοκ ελεηαζεεί ςξ λεπςνζζηή 

οπμηαηδβμνία ηαζ μζ ιπαηανίεξ θυβς ηδξ ζπεηζηά ορδθυηενδξ 

επζηζκδοκυηδηάξ ημοξ. 

 Γπαιί. Ζ δζαπείνζζδ απμαθήημο βοαθζμφ ζηδ πχνα ιαξ πάζπεζ ηονίςξ απυ 

ηδκ έθθεζρδ οαθμονβζχκ, ηονίςξ ζε πενζμπέξ ιαηνζά απυ ηδκ Αηηζηή. Δίκαζ 

δυηζιμξ μ δζαπςνζζιυξ ζε θεοηυ, ηαθέ ηαζ πνάζζκμ βοαθί, υζμκ αθμνά ηδκ 

ακαηφηθςζδ, ηαεχξ δ παναβςβή ηαθέ ηαζ θεοημφ βοαθζμφ απαζηεί 

οαθυηνζιια ιυκμ ημο ίδζμο πνχιαημξ. 

 Πιαζηηθό. Πενζθαιαάκεηαζ ημ ζφκμθμ ηςκ πμθοιενχκ απμννζιιάηςκ. Ζ 

ηαηδβμνία αοηή βίκεηαζ δζανηχξ ιεβαθφηενδ ηαηά ηα ηεθεοηαία πνυκζα ηαζ ζηδ 

πχνα ιαξ ςξ ζοκέπεζα ηδξ αθθαβήξ ηςκ ηαηακαθςηζηχκ ζοκδεεζχκ (ζηνμθή 

ζε ζοζηεοαζιέκα πνμσυκηα, η.θπ.). Υαναηηδνζζηζηυ ηδξ ηαηδβμνίαξ αοηήξ 

είκαζ δ έκημκδ ακμιμζμβέκεζά ηδξ, θυβς ηςκ πμθθχκ πνδζζιμπμζμφιεκςκ 

πμθοιενχκ (π.π. PVC, ΡΔ, ΡΡ, PS, PET, ABS, η.θπ.). 

 Γέξκα - Ξύιν - Λάζηηρν - Ύθαζκα. Υαναηηδνίγμκηαζ ςξ θμζπά ηαφζζια 

(ΓΞΛΤ).  

 Αδξαλή. Δδχ πενζθαιαάκμκηαζ πδιζηά ακεκενβά οθζηά πμο ηαηαθήβμοκ ζηα 

μζηζαηά απμννίιιαηα (π.π. πχιαηα, πέηνεξ, η.θπ.). 

 Λνηπά. ημ ηθάζια αοηυ ηαηαθήβμοκ ηα οθζηά εηείκα πμο δε ιπμνμφκ κα 

ηαηακειδεμφκ ζε ηαιία απυ ηζξ άθθεξ ηαηδβμνίεξ. 
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6.1 Αζθάιεηα ζε κνλάδεο παξαγσγήο βηναεξίνπ. 

ε ιία ιμκάδα αζμαενίμο πανάβμκηαζ ηαζ δζαηζκμφκηαζ αένζα ηα μπμία είκαζ 

επζηίκδοκα ακάθθελδξ αθθά ηαζ ημλζηά. Σα ααζζηυηενα είκαζ ημ ιεεάκζμ, ημ ιμκμλείδζμ 

ημο άκεναηα, ημ οδνυεεζμ ηαζ δ αιιςκία. 

6.1.1 Μεζάλην 

Σμ ηφνζμ πνμσυκ ιίαξ ιμκάδαξ αζμαενίμο είκαζ ημ ιεεάκζμ. Αοηυ είκαζ 

άπνςιμ,  άβεοζημ ηαζ  άμζιμ. ε  ιεβάθεξ ζοβηεκηνχζεζξ, ζε ηθεζζημφξ πχνμοξ, 

υηακ εηημπίγεηαζ ημ  O2 ηδξ αηιυζθαζναξ βίκεηαζ υπςξ ηάεε αένζμ, αζθολζμβυκμ. Σμ 

βεβμκυξ αοηυ είκαζ ελαζνεηζηά ζπάκζμ δζυηζ είκαζ εθαθνφηενμ ημο αένα. Δπίζδξ, ημ 

ιεεάκζμ δεκ πνμηαθεί ενεεζζιμφξ ή ηανηζκμβεκέζεζξ. 

ηακ ημ ιεεάκζμ ηαίβεηαζ πθήνςξ πανάβεζ µυκμ οδναηιμφξ ηαζ δζμλείδζμ ημο 

άκεναηα. 

CH4+2O2→CO2+2H2O 

 

Σα υνζα ακαθθελζιυηδηαξ ή εηνδλζιυηδηαξ βζα ημ ιεεάκζμ είκαζ 5 - 15%. Δάκ 

οπάνπεζ αένζμ ζε πενζεηηζηυηδηα ηάης ημο 5%  δεκ είκαζ δοκαηή δ ηαφζδ ημο, υπςξ 

ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ πμο δ πενζεηηζηυηδηά ημο λεπενάζεζ ημ 15%. 

Δπίζδξ, βζα κα ακαθθεβεί ημ ιεεάκζμ απαζηείηαζ  µζα εενιμηναζία 

600°C  (εενιμηναζία ακάθθελδξ).  Καηά ηδκ ηαφζδ,  δ εεςνδηζηή εενιμηναζία 

ηαφζδξ (εενιμηναζία ηαοζαενίςκ µε 0 απχθεζεξ) είκαζ 1950°C. 

Ακαθοηζηυηενα, ημ ιεεάκζμ ςξ εθαθνφηενμ ημο αένα  ζοζζςνεφεηαζ ηάης 

απυ οπυζηεβα ιε ημκ ηίκδοκμ δδιζμονβίαξ εηνδηηζημφ ιίβιαημξ. Έηζζ ημ 

ιεεάκζμ ιπμνεί κα εηημπίζεζ ημ ζφκμθμ ή ιένμξ ημο αηιμζθαζνζημφ αένα ζε 

έκα πενζμνζζιέκμ πχνμ. Οζ ηίκδοκμζ πμο εθθμπεφμοκ απυ αοηή ημ θαζκυιεκμ 

δζαθένμοκ ζε ιεβάθμ ααειυ. Με ακηζηαηάζηαζδ ημο 10% ημο αένα απυ ιεεάκζμ 

δδιζμονβείηαζ έκα ιίβια αενίςκ ακεηηυ ζηδκ ακαπκμή αθθά ιε πζεακυηδηα έηνδλδξ. 

Ακηίεεηα, ιε ακηζηαηάζηαζδ ημο 90% ημο αένα απυ ιεεάκζμ δδιζμονβείηαζ έκα ιίβια 

αενίςκ ιδ ακεηηυ ζηδκ ακαπκμή (αζθολία ζε δζάνηεζα 5 θεπηχκ)  αθθά 

πςνίξ  πζεακυηδηα έηνδλδξ ή ακάθθελδξ. 

Βάζεζ αοημφ, θμζπυκ, βοικέξ εζηίεξ εένιακζδξ δεκ εα πνέπεζ κα οπάνπμοκ 

ζε έκακ πςκεοηήνα ηαζ μ απαζημφιεκμξ δθεηηνμθμβζηυξ ελμπθζζιυξ εα πνέπεζ κα 

είκαζ «ακηζεηνδηηζημφ» ηφπμο. Δπίζδξ, πνέπεζ κα απμθεφβμκηαζ πδβέξ ζπζκεήνςκ, 

υπςξ ενβαθεία ζζδήνμο ή πάθοαα, δθεηηνζηά ιδπακήιαηα, δθεηηνζημί δζαηυπηεξ, 

ηζκδηά ηδθέθςκα ηαζ δζαδζηαζίεξ ειθάκζζδξ θαζκμιέκμο ζηαηζημφ δθεηηνζζιμφ. 

  



Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Από Βιομάζα Πειραιάς,2012 

Κμηηυηδξ Πακαβζχηδξ ΣΔΗ Πεζναζά Γμοηυβζακκδξ Πακαβζχηδξ 

48 

6.1.2 Λνηπά αέξηα 

Σμ δζμλείδζμ ημο άκεναηα ηαζ ημ οδνυεεζμ είκαζ αανφηενα απυ ημκ 

αένα ηαζ  ηείκμοκ κα εβηαηαζηαεμφκ ηαζ κα ζοζζςνεφμκηαζ ζε πενζμπέξ παιδθμφ 

φρμοξ. Ζ αιιςκία (υπςξ ηαζ ημ ιεεάκζμ) είκαζ εθαθνφηενδ απυ ημκ 

αένα ηαζ ζοβηεκηνχκεηαζ ηάης απυ μνμθέξ. Ζ αιιςκία είκαζ ενεεζζηζηή έςξ ηαζ 

δζαανςηζηή. Σμ οδνυεεζμ είκαζ δδθδηδνζχδεξ (ημλζηυ) ηαζ πανμοζζάγεζ ηδ 

παναηηδνζζηζηή ιονςδζά ημο ζάπζμο αοβμφ. 

Ζ ζοβηέκηνςζδ ημο οδνυεεζμο ζημ αζμαένζμ είκαζ ιεηααθδηή, ακαθυβςξ ηδξ 

πνχηδξ φθδξ, ηαζ δεκ ιπμνεί κα πνμαθεθεεί.  Ζ έηεεζδ ζε ζοβηεκηνχζεζξ 1.000ppm 

είκαζ ιμζναία. Πνμηαθεί ενεεζζιυ πκεοιυκςκ ηαζ ιαηζχκ ζε ζοβηεκηνχζεζξ 10 ιε 

20ppm. Δπίζδξ, ζε ζοβηεκηνχζεζξ ημκηά ζηα 150ppm πνμζαάθθεζ ηδκ αίζεδζδ ηδξ 

υζθνδζδξ. Απμηέθεζια αοημφ είκαζ κα ιδκ βίκεηαζ ακηζθδπηή (ιε ηδ βκςζηή ιονςδζά 

ημο ηθμφαζμο αοβμφ) δ πανμοζία ημο οδνυεεζμο ζημκ αένα ιεηά απυ ιία ιζηνή 

πνμκζηή πενίμδμ έηεεζδξ ημο ακενχπμο ζε αοηυ. 

Δπίζδξ, ιμκμλείδζμ ημο άκεναηα ιπμνεί κα πενζέπεηαζ ζηα ηαοζαένζα ημο 

ζοζηήιαημξ CHP. οβηεηνζιέκα, ζε πενίπηςζδ έθθεζρδξ μλοβυκμο ηαηά ηδκ ηαφζδ 

ημο αζμαενίμο πανάβεηαζ  CΟ. Σμ CΟ είκαζ άβεοζημ, άπνςιμ, άμζιμ, µε ποηκυηδηα 

θίβμ ιζηνυηενδ ημο αένα,  εφθθεηημ ηαζ ηονίςξ ημλζηυ. Σα ζοιπηχιαηα λεηζκμφκ  µε 

πμκμηέθαθμ, ηαποηανδία, ίθζββμ, καοηία ηαζ  ιπμνμφκ κα μδδβήζμοκ ζε θζπμεοιία 

ηαζ εάκαημ. 

6.2 Μέηξα πξόιεςεο αηπρεκάησλ 

Σμ αζμαένζμ, θμζπυκ, υπςξ ακαθένεδηε ακςηένς, είκαζ έκα εφθθεηημ 

αένζμ. θα ηα ζηάδζα ηαζ μζ δζενβαζίεξ δζαπείνζζήξ ημο πνέπεζ κα οθμπμζμφκηαζ αάζεζ 

ηςκ ηακυκςκ αζθαθείαξ πμο αθμνμφκ ζηα εφθθεηηα αένζα. 

 

Χξ εθάπζζηεξ απαζηήζεζξ παναηίεεκηαζ μζ αηυθμοεεξ: 

 Ακάνηδζδ πζκαηίδςκ ζε ειθακή ηαζ ηαηάθθδθα ζδιεία, ζηζξ μπμίεξ κα 

ακαβνάθμκηαζ ηα ελήξ: «Πνμζμπή εφθθεηημ αένζμ» ηαζ «απαβμνεφεηαζ ημ 

ηάπκζζια», 

 Οζ πζεακέξ εζηίεξ εενιυηδηαξ πνέπεζ κα ιδκ είκαζ εηηεεεζιέκεξ ζε πχνμοξ 

ζημοξ μπμίμοξ οπάνπεζ αζμαένζμ. 

 Φθμβμπαβίδα πνέπεζ κα πανέπεηαζ ζηδ βναιιή αζμαενίμο ιεηαλφ 

ηδξ πχκεοζδξ ηαζ ημο CHP ή υπμο ηαζ υπςξ ζοκζζηάηαζ απυ ημκ 

ηαηαζηεοαζηή ηδξ θθμβμπαβίδαξ. 
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 Οζ βναιιέξ (ζςθδκχζεζξ) αζμαενίμο πνέπεζ κα έπμοκ εζδζηέξ, εοδζάηνζηεξ 

ζδιάκζεζξ ιε ζημπυ ηδκ απμθοβή αηοπδιάηςκ δζάννδλήξ ημοξ ή εένιακζήξ 

ημοξ. 

 Ζ απμεήηεοζδ ημο αζμαενίμο πνέπεζ κα βίκεηαζ ζε πίεζδ <0,1 bar 

 Σα οθζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ ηαηαζηεοή ηδξ ιμκάδαξ πνέπεζ κα είκαζ 

ζδζαίηενα ακεεηηζηά ζημ οδνυεεζμ ηαζ ζηδκ αιιςκία. 

 Υνδζζιμπμίδζδ απμηθεζζηζηά ακηζεηνδηηζημφ ελμπθζζιμφ ζε υθα ηα ζδιεία ηδξ 

ιμκάδαξ πμο δζαηζκείηαζ ημ αζμαένζμ ηαζ ζε εηείκα πμο βεζηκζάγμοκ ιε πχνμοξ 

δζαηίκδζδξ αζμαενίμο. 

 Γζα ηδ δζαζθάθζζδ απμηεθεζιαηζηήξ πνμζηαζίαξ απυ ηζξ εηνήλεζξ, εα πνέπεζ κα 

οπάνπμοκ αζζεδηήνεξ ζοβηέκηνςζδξ αζμαενίμο, μζ μπμίμζ κα είκαζ νοειζζιέκμζ 

ζηα υνζα ακαθθελζιυηδηαξ ημο αένζμο ιίβιαημξ. 

 Πνέπεζ επίζδξ κα οπάνπεζ έκα έββναθμ πμο κα αθμνά ζε ηακυκεξ πνμζηαζίαξ 

απυ εηνήλεζξ. 

 Ζ ιειανάκδ απμεήηεοζδξ αζμαενίμο πνέπεζ κα οπμαάθθεηαζ ζε άιεζμ έθεβπμ 

δζαννμχκ (πνζκ ηδκ εθανιμβή ηδξ). οκήεςξ, δ πίεζδ πμο εθανιυγεηαζ ζηζξ 

δμηζιέξ αοημφ ημο ηφπμο πνέπεζ κα είκαζ ημοθάπζζημκ 1,5 θμνά ιεβαθφηενδ απυ 

ηδ ιέβζζηδ πίεζδ θεζημονβίαξ ηδξ. 

 Δπίζδξ, δ ιειανάκδ απμεήηεοζδξ ημο αζμαενίμο πνέπεζ κα είκαζ ηαηάθθδθα 

αενμζηεβήξ ηαζ ακεεηηζηή ζηδκ πίεζδ, ζε πδιζηά ιέζα, ζηδκ οπενζχδδ 

αηηζκμαμθία ηαζ ζηζξ εενιμηναζζαηέξ ιεηααμθέξ 

 Πνμηείκεηαζ, αηυιδ, δ δζάνενςζδ ζπεδίμο δνάζδξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ έηηαηηδξ 

ακάβηδξ, ημ μπμίμ κα πενζθαιαάκεζ ααζζημφξ ηακυκεξ ζοιπενζθμνάξ ζε 

πενίπηςζδ πονηαβζάξ. 

 Σμπμεέηδζδ ζοζηήιαημξ ζοκαβενιμφ ζε πενίπηςζδ δζαννμήξ αζμαενίμο. 

 Οζ ζςθδκχζεζξ ελυδμο αζμαενίμο ηαζ μζ ζςθδκχζεζξ ελυδμο ηαοζαενίςκ πνέπεζ 

κα εηηείκμκηαζ ζε ζδιακηζηυ φρμξ πάκς απυ ημ έδαθμξ, ηα βεζηκζάγμκηα ηηίνζα ηαζ 

ηζξ μνμθέξ ηιδιάηςκ ηδξ ιμκάδαξ. 

 Χξ  επζηίκδοκδ πενίμδμξ ζε υηζ αθμνά ηδκ εηδήθςζδ πονηαβζάξ ηαείζηαηαζ δ 

πενίμδμξ έκανλδξ θεζημονβίαξ ηδξ εηάζημηε ιμκάδαξ. Ο θυβμξ είκαζ πςξ ζηδκ 

πενίμδμ αοηή αολάκεηαζ δ ζοβηέκηνςζδ ημο ιεεακίμο ιέζα ζημκ 

αζμακηζδναζηήνα ιε απμηέθεζια κα θαιαάκεζ πχνα δ δδιζμονβία εηνδηηζημφ 

ιίβιαημξ.  Σνυπμζ δζαζθάθζζδξ απυ ημοξ ζπεηζημφξ ηζκδφκμοξ ηαζ αάζεζ ηςκ 

ζοκήεςκ πναηηζηχκ είκαζ μζ ελήξ: Α. Σμ βέιζζια ημο αζμακηζδναζηήνα ζημ 100% 

ηαζ Β. Ζ αδνακμπμίδζδ ηδξ αηιυζθαζναξ ιέζα ζημκ αζμακηζδναζηήνα. Αιθυηενεξ 

μζ πναηηζηέξ απαζημφκ πθήεμξ πανάθθδθςκ δζαδζηαζζχκ πμο έπμοκ ςξ ζηυπμ 

ηυζμ ηδκ αζθάθεζα ηδξ ιμκάδαξ υζμ ηαζ ηδκ θεζημονβζηυηδηά ηδξ, απυ ηδκ άπμρδ 

ηδξ αέθηζζηδξ ακαενυαζαξ πχκεοζδξ. 
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7. ηαζκόο ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από 

αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (βηναέξην) 

7.1 Δηζαγσγή 

Έκα απυ ηα ζδιακηζηυηενα πενζααθθμκηζηά ένβα βζα ηδκ ήδδ επζαανδιέκδ 

πενζμπή ηδξ Αηηζηήξ έπεζ μθμηθδνςεεί ιε ηδκ ειπμνζηή θεζημονβία ημο ηαειμφ 

ζοιπαναβςβήξ απυ αζμαένζμ ημ μπμίμ ακηθείηαζ απυ ημκ υβημ ηςκ απμννζιιάηςκ 

πμο εκαπμηίεεκηαζ ζημκ πχνμ δζάεεζδξ απμννζιιάηςκ ( ΥΓΑ) Άκς Λζμζίςκ. 

 

Δηθόλα 7 

ΥΤΣΑ Α. Λζμζίςκ 

Ο ζηαειυξ ζοιπαναβςβήξ ηςκ Άκς Λζμζίςκ είκαζ απυ ημοξ ιεβαθφηενμοξ ιε 

ηαφζζιμ αζμαένζμ παβημζιίςξ (13,9MW) ηαζ απμηεθείηαζ απυ 11 ιμκάδεξ βεκκήηνζαξ, 

ζζπφμξ 1,262 kW δ ηάεε ιία, μζ μπμίεξ ααζίγμκηαζ ζημ δθεηηνμπαναβςβυ γεφβμξ 

DEUTZ TBG 620V16K. Οζ ιμκάδεξ είκαζ πθήνςξ αοηυκμιεξ, ημπμεεηδιέκεξ ζε 

container ηαζ δεκ απαζημφκ πανά εθάπζζηεξ ζοκδέζεζξ. 

Τπάνπεζ ζδιακηζηή δοκαηυηδηα επέηηαζδξ ημο ζηαειμφ ηαζ αφλδζδξ ηδξ 

δθεηηνζηήξ ημο ζζπφμξ, εκχ έπεζ ήδδ εκζςιαηςεεί ελμπθζζιυξ βζα ηδκ ακάηηδζδ 

ιένμοξ ηδξ εενιζηήξ εκένβεζαξ (9,5MWth), απυ ηα 16,5MWth πμο είκαζ δζαεέζζια 

ζοκμθζηά (ηαοζαένζα ηαζ κενυ ρφλδξ ιδπακχκ εζςηενζηήξ ηαφζδξ). 
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Δηθόλα 8 

Container ιμκάδςκ βεκκδηνζχκ 

Ζ άκηθδζδ ηαζ ζοθθμβή ημο αζμαενίμο βίκεηαζ ιέζς ζοζηήιαημξ 243 

ηαηαηυνοθςκ θνεαηίςκ ηαζ μνζγμκηίμο δζηηφμο ζςθδκχζεςκ ζοκμθζημφ ιήημοξ 

25.000 ιέηνςκ πενίπμο. Σα 243 θνεάηζα άκηθδζδξ μιαδμπμζμφκηαζ ζε 19 

οπμζηαειμφξ, βζα ηαθφηενμ έθεβπμ ηαζ εοημθυηενδ νφειζζδ (νμήξ ηαζ πμζυηδηαξ ημο 

αζμαενίμο) ηάεε θνεαηίμο λεπςνζζηά. Σμ αζμαένζμ πμο ακηθείηαζ ζήιενα έπεζ ιία ιέζδ 

πενζεηηζηυηδηα ζε ηαφζζιμ (ιεεάκζμ) 52% πενίπμο ηαζ ηάεε ιμκάδα βεκκήηνζαξ 

ηαηακαθχκεζ πενίπμο 700m3/h αζμαένζμ ζε πθήνδ ζζπφ. 

Ζ παναβυιεκδ δθεηηνζηή εκένβεζα πςθείηαζ ζηδκ ΓΔΖ ιέζς οπυβεζαξ δζπθήξ 

βναιιήξ δζαζφκδεζδξ 20 KV, ιήημοξ 10km πμο ηαηαθήβεζ ζημ ΚΤΣ Αζπνμπφνβμο. 

Ζ εενιζηή εκένβεζα είκαζ δζαεέζζιδ βζα εθανιμβέξ εκηυξ ή πθδζίμκ ημο ΥΓΑ. Σμ ένβμ 

αοηυ ζοιαάθθεζ ζδιακηζηά ζηδκ ακααάειζζδ ημο επζαανδιέκμο πενζαάθθμκημξ ηδξ 

Γοη. Αηηζηήξ, αθμφ εθέβπεζ ηδκ ακελέθεβηηδ έηθοζδ αζμαενίμο απυ ηα απμννίιιαηα 

επζηοβπάκμκηαξ έηζζ ηδκ ελάθεζρδ ηςκ μζιχκ ηαζ ηδκ απμθοβή εηδήθςζδξ 

πονηαβζχκ, ιέζς ηδξ ζοθθμβήξ ηαζ ηδξ ηαφζδξ ημο. φιθςκα δε ηαζ ιε ηζξ ανιυδζεξ 

ανπέξ (ΤΠΔΥΧΓΔ, Πενζθένεζα Αηηζηήξ, Νμιανπία Γοη. Αηηζηήξ) οπάνπεζ πθήνδξ 

ζοιιυνθςζδ ημο ένβμο ιε ημοξ εβηνζεέκηεξ πενζααθθμκηζημφξ υνμοξ ηαζ ημ 

ζοκμθζηυ πενζααθθμκηζηυ ζζμγφβζμ απυ ημ ένβμ είκαζ ζαθχξ εεηζηυ. Σα ηφνζα 

ζοζηαηζηά ημο αζμαενίμο είκαζ ημ ιεεάκζμ ηαζ ημ δζμλείδζμ ημο άκεναηα (ζε ακαθμβία 

50 - 40 ακηίζημζπα ηαηά ιέζμ υνμ). Καζ ηα δφμ είκαζ άπνςια ηαζ άμζια ηαζ δνμοκ 

επζαανοκηζηά ζημ πενζαάθθμκ, αθμφ ζοιαάθθμοκ ζημ θαζκυιεκμ ημο εενιμηδπίμο, 

ιε ημ ιεεάκζμ κα είκαζ 31 θμνέξ δναζηζηυηενμ απυ ημ δζμλείδζμ ημο άκεναηα. 
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Καηά ζοκέπεζα, δ ηαφζδ ημο ιεεακίμο ηαζ δ ιεηαηνμπή ημο ζε δζμλείδζμ ημο 

άκεναηα (αηυιδ ηαζ ζε εβηαηαζηάζεζξ πονζχκ, πςνίξ πεναζηένς αλζμπμίδζή ημο) 

ζοκηεθεί ζηδκ ιείςζδ ηδξ δναζηζηυηδηαξ ημο αζμαενίμο ηαηά 94%. Δπζπνυζεεηα, δ 

αλζμπμίδζή ημο αζμαενίμο βζα ηδκ παναβςβή δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ απυ ημ ένβμ αοηυ 

ζοιαάθθεζ ζηδκ πεναζηένς απμθοβή εηπμιπήξ 110.000 ηυκςκ δζμλεζδίμο ημο 

άκεναηα εηδζίςξ πμο εα πνμένπμκηακ απυ ηδκ ηαφζδ θζβκίηδ ζε εενιμδθεηηνζημφξ 

ζηαειμφξ ηαζ πανάθθδθα ελμζημκμιεί πνςημβεκείξ εεκζημφξ εκενβεζαημφξ πυνμοξ 

(θζβκίηδ) ζε πμζυηδηα πμο ακένπεηαζ ζε πενίπμο 200.000 ηυκμοξ εηδζίςξ. 

Πανάθθδθα, δ εκενβυξ άκηθδζδ ημο αζμαενίμο ζοιαάθθεζ ζηδκ ηαπφηενδ μθμηθήνςζδ 

ηςκ δζαδζηαζζχκ απμζφκεεζδξ ηαζ ζηαεενμπμίδζδξ ηςκ απμννζιιάηςκ εκηυξ ημο 

Υχνμο Γζάεεζδξ. Ζ ζπμοδαζυηδηα αοημφ ημο ένβμο βζα ηδκ ηυζμ εοαίζεδηδ πενζμπή 

ηδξ Γοη. Αηηζηήξ είκαζ πνμθακήξ, ηαζ ηαηαδεζηκφεζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα πμο 

ιπμνεί κα οπάνλεζ απυ ηδκ άρμβδ ζοκενβαζία ζδζςηζηχκ ηαζ δδιμζίςκ θμνέςκ.x.2  

7.2 Σερληθή πεξηγξαθή 

Ο ζηαειυξ παναβςβήξ δθεηηνζηήξ ηαζ εενιζηήξ εκένβεζαξ απμηεθείηαζ απυ 11 

ιμκάδεξ, δθεηηνζηήξ ζζπφμξ 1.262kWe ηαζ εενιζηήξ ζζπφμξ 873kWth έηαζηδ. Κάεε 

ιμκάδα ημπμεεηείηαζ πάκς ζε αάζδ απυ ζηονυδεια ηαζ απμηεθείηαζ απυ 3 ααζζηά 

ηιήιαηα: ημκ ελμπθζζιυ ζζπφμξ, ημκ αμδεδηζηυ ελμπθζζιυ ηαζ ηα ροβεία. 

Κάεε ιμκάδα είκαζ ημπμεεηδιέκδ ζε ηοπμπμζδιέκα ειπμνεοιαημηζαχηζα 12m 

(container), πθήνςξ αοηυκμιδ ηαζ πενζθαιαάκεζ υθα ηα απαναίηδηα οπμζοζηήιαηα 

βζα ηδκ θεζημονβία ηδξ (πνμζαβςβή αένα ηαφζδξ ηαζ αενζζιυ, ροβεία βζα ηδκ 

απαβςβή ηδξ εενιυηδηαξ απυ ηα ηοηθχιαηα ρφλδξ ηςκ ιδπακχκ, ακειζζηήνα 

πνμζαβςβήξ ηαοζίιμο, ιεηαζπδιαηζζηή ηαζ ζφζηδια εθέβπμο). Ο ζηαειυξ αηυιδ 

πενζθαιαάκεζ ηνεζξ πονζμφξ ηαφζδξ αζμαενίμο βζα ηδκ ηήνδζδ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ 

υνςκ πμο έπμοκ ηεεεί. Οζ ηνεζξ αοημί πονζμί είκαζ δοκαιζηυηδηαξ 4.500, 1.000 ηαζ 

500m3/h ηαζ οπυ ηακμκζηέξ ζοκεήηεξ δεκ εα ανίζημκηαζ ζε θεζημονβία, πανά ιυκμ 

εάκ δεκ οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα ελαβςβήξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ θυβς αζημπίαξ ζημκ 

οπμζηαειυ ηδξ ΓΔΖ ζημκ Αζπνυπονβμ.  

Γζα ηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ πονζχκ ζε πενίπηςζδ δζαημπήξ ηδξ 

παναβςβήξ απυ ημκ ζηαειυ, οπάνπεζ αμδεδηζηή κηζγεθμβεκκήηνζα 250kVA, δ μπμία 

ακαθαιαάκεζ ηδκ εηηίκδζδ ηαζ ηδκ θεζημονβία ηςκ πονζχκ, ηαεχξ ηαζ ηδκ 

δθεηηνμδυηδζδ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ ηαζ ημο ηέκηνμο εθέβπμο ημο ζηαειμφ. 

διακηζηυ είκαζ επίζδξ ημ βεβμκυξ υηζ ιε ηδκ βεκκήηνζα αοηή ιπμνεί κα εηηζκήζεζ ιζα 

απυ ηζξ ιμκάδεξ βεκκήηνζαξ ημο ζηαειμφ (black start), δ μπμία ηαηυπζκ ακαθαιαάκεζ 

ηδκ εηηίκδζδ υθςκ ηςκ οπμθμίπςκ. 
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Ο ζηαειυξ πενζθαιαάκεζ αηυιδ ζφζηδια επελενβαζίαξ ημο ηαοζίιμο, ηηίνζα 

δζμίηδζδξ ηαζ εκδζαζηήζεςκ, απμεήηδ, ιδπακμονβείμ ηαζ ηηίνζμ ΓΔΖ. Ο ελμπθζζιυξ 

ηαζ ηα ηηίνζα είκαζ εβηαηεζηδιέκα ζε μζηυπεδμ εκηυξ ημο ΥΓΑ επζθάκεζαξ πενίπμο 

2.500 m2. 

Δκηυξ ηάεε ειπμνεοιαημηζαςηίμο, ηα μπμίμ είκαζ ηαηάθθδθα δπμιμκςιέκμ, 

ανίζημκηαζ, εηηυξ απυ ηδκ ιδπακή, ηα πανεθηυιεκά ηδξ ηαζ μ αηυθμοεμξ ελμπθζζιυξ:  

 Γεκκήηνζα 

 Μεηαζπδιαηζζηήξ 

 Ζθεηηνμθμβζηυξ ηαζ δθεηηνμκζηυξ ελμπθζζιυξ πνμζηαζίαξ ηαζ εθέβπμο 

 φζηδια ελαενζζιμφ ελακαβηαζιέκδξ ηοηθμθμνίαξ 

 Γελαιεκέξ εθαίμο θίπακζδξ 

 Φοζδηήναξ, ζςθδκχζεζξ ηαζ αζθαθζζηζηέξ δζαηάλεζξ βζα ηδκ ηνμθμδμζία ημο 

αζμαενίμο ζηδκ ιδπακή. 

Δπί ηδξ μνμθήξ ημο είκαζ ημπμεεηδιέκμξ μ οπυθμζπμξ αμδεδηζηυξ ελμπθζζιυξ, μ 

μπμίμξ πενζθαιαάκεζ: 

 φζηδια ζίβαζδξ ελάηιζζδξ ηαζ ηαιζκάδα ελαβςβήξ ηαοζαενίςκ ιε ορδθή 

ηαπφηδηα. 

 Φοβείμ βζα ηδκ απαβςβή ηδξ εενιυηδηαξ πμο ιεηαθένεζ ημ ροηηζηυ οβνυ ημο 

ηοηθχιαημξ ρφλδξ ηδξ ιδπακήξ, ημ μπμίμ απμηεθείηαζ απυ δφμ λεπςνζζηά 

ροβεία, παιδθήξ (βζα ηδκ ρφλδ ημο ιίβιαημξ ιεηά ημκ οπενζοιπζεζηή) ηαζ 

ορδθήξ εενιμηναζίαξ (βζα ηδκ ρφλδ ηδξ ίδζαξ ηδξ ιδπακήξ) ηαζ ζοζημζπία 

μηηχ ακειζζηήνςκ.  

 Πίκαηα πμο πενζέπεζ ζοζηήιαηα εθέβπμο ζηνμθχκ ηζκδηήνςκ βζα ημκ 

θοζδηήνα αζμαενίμο, ημοξ ακειζζηήνεξ ελαενζζιμφ ηαζ ημοξ ακειζζηήνεξ ημο 

ροβείμο.  

 ςθδκχζεζξ πνμζαβςβήξ ηαζ επζζηνμθήξ ημο ροηηζημφ οβνμφ απυ ηδκ 

ιδπακή ζημ ροβείμ ηαζ ακηίζηνμθα ηαζ ζςθδκχζεζξ αζμαενίμο ιε ηα 

απαναίηδηα αζθαθζζηζηά ελανηήιαηα.  

 φζηδια ακάηηδζδξ εενιυηδηαξ απυ ηδκ απμννζπηυιεκδ εενιυηδηα ημο 

κενμφ ρφλδξ ηδξ ιδπακήξ.  

 

Ζ δζάηαλδ ημο ελμπθζζιμφ ηδξ μνμθήξ είκαζ ηέημζα πμο είκαζ δοκαηή δ 

απμζοκανιμθυβδζή ημο ηαζ δ ημπμεέηδζή ημο ζε δφμ ειπμνεοιαημηζαχηζα 

εαθάζζζαξ ιεηαθμνάξ ιήημοξ 6,1m (20ft) βζα κα δζεοημθφκεηαζ δ ιεηαθμνά ημο. Ζ 

εβηαηεζηδιέκδ ζζπφξ ημο αμδεδηζημφ ελμπθζζιμφ ηάεε ιμκάδαξ ακένπεηαζ ζε 58kW. 
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Ζ δθεηηνζηή εκένβεζα πανάβεηαζ ζε 400V / 50Hz ηαζ ιε ηδκ πνήζδ 

ιεηαζπδιαηζζηχκ ακφρςζδξ ηάζδξ ακορχκεηαζ ζηα 20kV. Οζ ιμκάδεξ δμηζιάγμκηαζ 

ζημ ενβμζηάζζμ ζοκανιμθυβδζδξ χζηε κα εθαπζζημπμζδεμφκηαηά ηζξ δμηζιέξ ζημκ 

ηυπμ εβηαηάζηαζδξ, ηοπυκ αζημπίεξ ελμπθζζιμφ ή θακεαζιέκεξ ζοκδέζεζξ ζημ 

ζηάδζμ ηδξ ηαηαζηεοήξ ηαζ επίζδξ κα δζεοημθφκεηαζ δ επζηυπζα ζοκανιμθυβδζή ημοξ. 

7.2.1 Πεξηγξαθή ηκήκαηνο ηζρύνο  

7.2.1.1 Ζιεθηξνπαξαγσγό Εεύγνο 

Ζ αάζδ ημο ηιήιαημξ ζζπφμξ είκαζ ημ δθεηηνμπαναβςβυ γεφβμξ DEUTZ TBG 

620 V16K, δθεηηνζηήξ ζζπφμξ 1.255kW ιε αζμαένζμ. Ζ έκαοζδ ημο ιίβιαημξ βίκεηαζ ιε 

ζπζκεδνζζηέξ (ιπμογί) εκχ ημ ιίβια πνμ ηδξ εζζυδμο ημο ζημκ ηφθζκδνμ ζοιπζέγεηαζ 

ζε οπενζοιπζεζηή δφμ ααειίδςκ. 

 

Σα ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ ιδπακήξ έπμοκ ςξ ελήξ: 

Ανζειυξ ηοθίκδνςκ 16 

Ανζειυξ ααθαίδςκ ακά ηφθζκδνμ 4 ( 2 ηνμθμδμζίαξ, 2 ελαβςβήξ) 

Γζάηαλδ ηοθίκδνςκ V, 90° 

Λυβμξ ζοιπίεζδξ 11,7:1 

Υςνδηζηυηδηα ηοθίκδνςκ 70,82 L 

Σαπφηδηα πενζζηνμθήξ 1500rpm 

Θενιμηναζία εζζυδμο κενμφ ρφλδξ <78°C 

Θενιμηναζία ελυδμο κενμφ ρφλδξ <92°C 

Θενιμηναζία εζζυδμο κενμφ ρφλδξ 

εκαθθάηηδ παιδθήξ εενιμηναζίαξ 
<40°C 

Πίεζδ ηνμθμδμζίαξ ηαοζίιμο 50-100 mbar 

Μέζδ ηαηακάθςζδ θζπακηζημφ 
0,3 g/ Kwh ζε ηηθήνδ θεζημονβία 

θζπακηζημφ 

 
Πίλαθαο 7 

Σεπκζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ ιδπακήξ 
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EΚΠΟΜΠΔΣ: 

Θμνφαμο 

Αενμιεηαθενυιεκμξ ευνοαμξ 

ζε απυζηαζδ 1 m απυ ηδκ 

ιδπακή 

102- 106 db (Α) 

Δλάηιζζδ ιδπακήξ πςνίξ 

ζζβαζηήνα 
116- 120 db (Α) 

 
Πίλαθαο 8 

Δηπμιπέξ εμνφαμο 

 

 

Αένζςκ νφπςκ : 

(ζοιααηέξ ιε ηακμκζζιμφξ ΣΑ - Luft) 

νζμ ΝΟx <500 mg/mn
3 @ 5% 02 

νζμ CO <300 mg/mn
3 @ 5% 02 

νζμ Φμνιαθδεΰδδξ <60 mg/mn
3 @ 5% 02 

 
Πίλαθαο 9 

Δηπμιπέξ αενίςκ νφπςκ 

 

 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ: 

Καηακάθςζδ ηαοζίιμο (ζε πθήνεξ 

θμνηίμ) 

700Nm3/h 

αζμαενίμο(πενζεηηζηυηδηαξ ζε 

ιεεάκζμ52%) 

Ακμπέξ (ηαηά ISO 3046) +5% ζηδκ ηζιή ηαηακάθςζδξ 

 
Πίλαθαο 10 

Καηακάθςζδ ηαοζίιμο 
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Σμ δθεηηνμπαναβςβυ γεφβμξ πενζθαιαάκεζ δθεηηνμκζηυ ζφζηδια εθέβπμο 

(«ΣΔΜ Evolution»), ημ μπμίμ νοειίγεζ ηζξ παναιέηνμοξ θεζημονβίαξ ηδξ ιδπακήξ ζηδκ 

αέθηζζηδ ηζιή ημοξ, εκχ ιέζς εζδζηχκ εκημθχκ δζαηυπηεζ ηδκ θεζημονβία ζε 

πενίπηςζδ αθάαδξ ή οπένααζδξ ηάπμζςκ θεζημονβζηχκ παναιέηνςκ βζα ηδκ 

απμθοβή αθάαδξ. 

Σμ ζφζηδια εθέβπμο, εηηυξ απυ ηδκ επζηήνδζδ ηαζ έθεβπμ ηδξ θεζημονβίαξ ημο 

γεφβμοξ, πανέπεζ ηαζ ηα αηυθμοεα: 

 Έκδεζλδ θεζημονβζηχκ παναιέηνςκ ηδξ ιδπακήξ ζε πναβιαηζηυ πνυκμ. 

 Πνμεζδμπμίδζδ ηςκ πεζνζζηχκ ιέζς ηαηάθθδθςκ εκδείλεςκ ζοκαβενιμφ. 

 Πανμπή δζαζοκδέζεςκ βζα ηδκ ιεηαθμνά ηςκ ζδιάηςκ ζημ ηεκηνζηυ ζφζηδια 

εθέβπμο ηδξ εβηαηάζηαζδξ. 

 Σήνδζδ διενμθμβίμο ζοκαβενιχκ, ιδκοιάηςκ ή άθθςκ ζοιαάκηςκ. 

 Σήνδζδ ανπείμο ζζημνζημφ θεζημονβίαξ. 

 Ζ ιδπακή είκαζ ζοκδεδειέκδ ιε βεκκήηνζα ηαηαζηεοήξ STAMFORD, ηφπμο 

CGI734G2. 

7.2.1.2 Μεηαζρεκαηηζηήο 

Ζ παναβςβή δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ βίκεηαζ ζηα 400V ηαζ δ ηάζδ ακορχκεηαζ 

ζηα 20 kV ιέζς ιεηαζπδιαηζζηή εθαίμο ηαηαζηεοήξ ABB. Ο ιεηαζπδιαηζζηήξ 

ακφρςζδξ ηάζδξ έπεζ μκμιαζηζηή ζζπφ 1.500 / 1.750 kVA ΟΝΑΝ / ONAF, Dyn 11. Ζ 

ρφλδ ημο βίκεηαζ ιέζς ημο ηοηθχιαημξ αενζζιμφ ημο ηιήιαημξ ζζπφμξ. Ο 

ιεηαζπδιαηζζηήξ είκαζ ημπμεεηδιέκμξ εβηάνζζα εκηυξ ημο container, πάκς ζε αάζδ 

ιε εζδζημφξ απμζαεζηήνεξ ηαθακηχζεςκ. 

7.2.1.3 Σξνθνδνζία θαπζίκνπ 

Ζ ηνμθμδμζία ηαοζίιμο βίκεηαζ ιέζς ακειζζηήνα εεηζηήξ ιεηαηυπζζδξ ιε 

ζζβαζηήνεξ, ηυζμ ζηδκ είζμδμ υζμ ηαζ ζηδκ έλμδυ ημο. Ο ακειζζηήναξ πνμζηαηεφεηαζ 

απυ οπενηηίεζδ ιέζς ζοζηήιαημξ ακαηοηθμθμνίαξ ημο ηαοζίιμο. 

7.2.1.4 Αεξηζκόο 

Ο αέναξ ηαφζδξ ηαζ μ αέναξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ ρφλδ ημο 

ελμπθζζιμφ εκηυξ ημο ηιήιαημξ ζζπφμξ πνμζάβεηαζ ιέζς ζοζηήιαημξ 

ελακαβηαζιέκδξ ηοηθμθμνίαξ. Σμ ζφζηδια αενζζιμφ επίζδξ ελαζθαθίγεζ ηδκ 

δζάθοζδ ηςκ ζοβηεκηνχζεςκ αζμαενίμο πμο ζπδιαηίγμκηαζ ιέζα ζημ container. 

Ο αηιμζθαζνζηυξ αέναξ εζζάβεηαζ ζημ container ιέζς πμακχκ εθμδζαζιέκςκ 

ιε εζπάνεξ ηαζ θίθηνα. Οζ ακειζζηήνεξ εθέβπμκηαζ ιέζς δθεηηνμηζκδηήνςκ πμο 

ηνμθμδμημφκηαζ ιέζς inverter ιεηααθδηήξ ζοπκυηδηαξ. Καεχξ μζ ιδπακέξ DEUTZ 
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απαζημφκ ηδκ ελαζθάθζζδ πανμπήξ αένα ηαφζδξ ζε εενιμηναζία ιεβαθφηενδ ηςκ 

15°C, οπάνπεζ ζφζηδια εένιακζδξ ημο πνμζαβυιεκμο αένα ημ μπμίμ έπεζ 

ημπμεεηδεεί ιεηά ηδκ πμάκδ εζζυδμο ηαζ πνδζζιμπμζεί εενιυηδηα απυ αοηήκ πμο 

απμννίπηεηαζ ιέζς ημο ηοηθχιαημξ ρφλδξ ηςκ ιδπακχκ. 

7.2.2 Σξνθνδνζία θαη αλίρλεπζε αεξίνπ 

Ζ πανμπή αενίμο ζε ηάεε δθεηηνμβεκκήηνζα ελαζθαθίγεηαζ ιέζς δζάηαλδξ 

ααθαίδςκ πμο πενζθαιαάκεζ ηυζμ δθεηηνμπκεοιαηζηέξ υζμ ηαζ πεζνμηίκδηεξ. 

Ακίπκεοζδ ηοπυκ δζαννμχκ αενίμο βίκεηαζ ιέζς ηαηάθθδθα ημπμεεηδιέκςκ 

ακζπκεοηχκ αενίμο μζ μπμίμζ δζαηυπημοκ ηδκ θεζημονβία ημο ζηαειμφ εθυζμκ δ 

ζοβηέκηνςζδ ημο αενίμο πμο ακζπκεφεηαζ λεπενάζεζ ζοβηεηνζιέκα υνζα. 

Πνμδβμοιέκςξ, μζ ακζπκεοηέξ έπμοκ δζαηυρεζ ηδκ θεζημονβία ηάεε ιμκάδαξ εθυζμκ δ 

ζοβηέκηνςζδ ημο αενίμο λεπενάζεζ ηάπμζμ υνζμ ζοκαβενιμφ, εκχ μζ ακειζζηήνεξ 

πνμζαβςβήξ αένα θεζημονβμφκ ζε πθήνδ ηαπφηδηα πνμηεζιέκμο κα απμιαηνφκμοκ 

ημ αζμαένζμ απυ ημ ηιήια ζζπφμξ. 

Δπίζδξ δ δζαημπή ηδξ θεζημονβίαξ υθμο ημο ζηαειμφ βίκεηαζ αοηυιαηα ηαζ 

ζηδκ πενίπηςζδ πμο δ πενζεηηζηυηδηα ημο αζμαενίμο ζε ιεεάκζμ ζημκ ηεκηνζηυ 

ζςθήκα ηνμθμδμζίαξ βίκεζ ιζηνυηενδ ημο 30% βζα ηδκ απμθοβή ζπδιαηζζιμφ 

εηνδηηζημφ ιίβιαημξ. Ο ηεκηνζηυξ ακζπκεοηήξ αενίμο είκαζ ημο ζδίμο ηφπμο ιε αοημφξ 

πμο ανίζημκηαζ ιέζα ζε ηάεε ιμκάδα. Ζ πονακίπκεοζδ βίκεηαζ ιέζα ζε ηάεε ηιήια 

ζζπφμξ ιέζς ηνζχκ ακζπκεοηχκ οπενζςδχκ αηηζκχκ. Οζ δφμ απυ αοημφξ ανίζημκηαζ 

πάκς απυ ηδκ ιδπακή ηαζ ηαθφπημοκ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο ηιήιαημξ ζζπφμξ. Ο 

ηνίημξ ακζπκεοηήξ είκαζ ημπμεεηδιέκμξ πάκς απυ ημ ηιήια πμο πενζέπεζ ημκ 

ιεηαζπδιαηζζηή ηαζ ηζξ οπυθμζπεξ δθεηηνμθμβζηέξ δζαηάλεζξ. Οζ ακζπκεοηέξ 

θεζημονβμφκ ζηα 24 V ηαζ έπμοκ βςκία ακίπκεοζδξ 120°. 

 

Δηθόλα 9 

Γμηζιαζηζηέξ ακηθήζεζξ αζμαενίμο ηαζ ακάθοζδ ηδξ πμζυηδηάξ ημο. 

Οζ ακζπκεοηέξ ζοκδέμκηαζ ιε ημ ηεκηνζηυ ζφζηδια πονακίπκεοζδξ πμο ανίζηεηαζ ζημ 

ηέκηνμ εθέβπμο. 
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7.2.3 Βνεζεηηθόο εμνπιηζκόο 

Ο αμδεδηζηυξ ελμπθζζιυξ είκαζ ημπμεεηδιέκμξ ζηδκ μνμθή ημο container ηαζ 

πενζθαιαάκεζ: ημοξ ζζβαζηήνεξ ελάηιζζδξ, ημκ πίκαηα εθέβπμο ημο αμδεδηζημφ 

ελμπθζζιμφ ηαζ ηα ηοηθχιαηα μδήβδζδξ ημο κενμφ ζηα ροβεία. 

7.2.3.1 Πίλαθαο ειέγρνπ βνεζεηηθώλ ζπζηεκάησλ 

Ο εκ θυβς πίκαηαξ πενζέπεζ ημοξ εθεβηηέξ ζηνμθχκ ιεηααθδηήξ ζοπκυηδηαξ 

βζα: 

 ημκ ακειζζηήνα ακαννυθδζδξ ηαοζίιμο, 

 ημ ζφζηδια αενζζιμφ, 

 ημοξ ακειζζηήνεξ απαβςβήξ εενιυηδηαξ ηςκ ροβείςκ,  

 ηαεχξ ηαζ δζαηάλεζξ αζθαθεζμδζαημπηχκ βζα ημκ ελμπθζζιυ πμο είκαζ 

ημπμεεηδιέκμξ πάκς ζημ πθαίζζμ ημο αμδεδηζημφ ελμπθζζιμφ. 

7.2.3.2 Κύθισκα ςύμεο 

Σμ ηφηθςια ρφλδξ πμο ανίζηεηαζ ημπμεεηδιέκμ πάκς ζημ πθαίζζμ ημο 

αμδεδηζημφ ελμπθζζιμφ απμηεθείηαζ απυ ζςθδκχζεζξ, εενιμζηάηεξ, δμπεία 

δζαζημθήξ ηαζ ηνζάδεξ αάκεξ εθέβπμο ηδξ εενιμηναζίαξ ημο κενμφ ρφλδξ πμο 

επζζηνέθεζ ζηδκ ιδπακή. 

Σα ακςηένς ζζπφμοκ βζα ηάεε έκα απυ ηα δφμ ακελάνηδηα ηοηθχιαηα ρφλδξ, 

ηυζμ ημο κενμφ ηςκ πζηςκίςκ υζμ ηαζ ημο κενμφ ρφλδξ παιδθήξ εκεαθπίαξ ημο 

ιίβιαημξ αένα - ηαοζίιμο ιεηά ημκ οπενζοιπζεζηή. 

7.2.4 Μνλάδα ςπγείνπ 

Σα ροβεία ανίζημκηαζ ηαζ αοηά ημπμεεηδιέκα πάκς ζηδκ μνμθή ηάεε αοηυκμιδξ 

ιμκάδαξ. Οοζζαζηζηά πνυηεζηαζ βζα εκαθθάηηεξ κενμφ - αένα, μζ μπμίμζ απμηεθμφκηαζ 

απυ δφμ ακελάνηδημοξ πονήκεξ. Ο πνχημξ αθμνά ημ ηφηθςια ρφλδξ ηςκ πζηςκίςκ 

ηδξ ιδπακήξ ηαζ μ δεφηενμξ αθμνά ημ ηφηθςια ρφλδξ ημο ιίβιαημξ αένα - ηαοζίιμο 

ιεηά ημκ οπενζοιπζεζηή. Κάεε ακελάνηδημξ πονήκαξ είκαζ εθμδζαζιέκμξ ιε ημ δζηυ 

ημο δμπείμ ελαένςζδξ βζα κα απμιαηνφκεζ ημκ αένα πμο είκαζ παβζδεοιέκμξ εκηυξ 

ηςκ ζςθδκχζεςκ. 

Ζ απαβςβή ηδξ εενιυηδηαξ βίκεηαζ ιέζς 8 ακειζζηήνςκ, μζ μπμίμζ εθέβπμκηαζ 

ιέζς νοειζζηή ζηνμθχκ. Οζ ακειζζηήνεξ πνμςεμφκ ημκ αένα πενζαάθθμκημξ ηάεεηα 

πνμξ ηζξ ζςθδκχζεζξ ημο κενμφ απάβμκηαξ ηδκ εενιυηδηα. Ζ ηαπφηδηα ηςκ 

ακειζζηήνςκ ελανηάηαζ ηυζμ απυ ημ θμνηίμ ηδξ ιδπακήξ υζμ ηαζ απυ ηδκ ελςηενζηή 

εενιμηναζία πενζαάθθμκημξ. Ζ ιέβζζηδ εενιμηναζία πενζαάθθμκημξ, βζα ηδκ μπμία 

είκαζ ζπεδζαζιέκμ ημ ζφζηδια ροβείςκ είκαζ 43°C. 
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Ζ ζοκμθζηή εενιζηή ζζπφξ πμο απάβεηαζ απυ ημ ζφζηδια ροβείςκ ηάεε ιμκάδαξ 

βεκκήηνζαξ είκαζ 900kW βζα ημ ηφηθςια ρφλδξ ηδξ ιδπακήξ. Δπίζδξ οπάνπεζ ηαζ δ 

απμννζπηυιεκδ εενιυηδηα απυ ημ κενυ ρφλδξ ημο ιίβιαημξ αένα - ηαοζίιμο, ημ 

μπμίμ υιςξ είκαζ ηφηθςια παιδθήξ εκεαθπίαξ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα αζφιθμνμ κα 

αλζμπμζδεεί. 

7.2.5 ύζηεκα αλάθηεζεο ζεξκόηεηαο 

7.2.5.1 Αλάθηεζεο ζεξκόηεηαο από ην θύθισκα ςύμεο ησλ 

κεραλώλ 

Ο ζημπυξ ημο ζοζηήιαημξ ακάηηδζδξ εενιυηδηαξ απυ ημ ηφηθςια ρφλδξ 

ηςκ 10 απυ ηςκ 11 ιδπακχκ είκαζ δ παναβςβή γεζημφ κενμφ, εενιμηναζίαξ 85°C, 

ηαζ δ ιεηαθμνά ημο έςξ ημ υνζμ ημο μζημπέδμο ημο ζηαειμφ. Ο ελμπθζζιυξ είκαζ 

ηαηάθθδθμξ βζα θεζημονβία ζε δζάθοια αζεοθζηήξ βθοηυθδξ ζε κενυ, πενζεηηζηυηδηαξ 

35% η.υ. ζε εενιμηναζία ζπεδζαζιμφ 95°C ηαζ πίεζδ ζπεδζαζιμφ 400 KPa.To 

ζφζηδια ακάηηδζδξ εενιυηδηαξ ηάεε ιμκάδαξ βεκκήηνζαξ είκαζ ημπμεεηδιέκμ πάκς 

ζε έκα αοηυκμιμ πθαίζζμ, ηαζ πενζθαιαάκεζ: 

 Ακμλείδςημ εκαθθάηηδ (AISI 316) εενιυηδηαξ κενμφ/κενμφ. Σα 

παναηηδνζζηζηά ζπεδζαζιμφ ημο εκ θυβς εκαθθάηηδ είκαζ ηα αηυθμοεα: 

 Πνςηεφμκ ηφηθςια: 84,7 m3/h βθοημθμφπμο οδαημδζαθφιαημξ (35%) απυ 

92°C ζε 81 °C, πηχζδ πίεζδξ 39,6KPa. 

 Γεοηενεφμκ ηφηθςια: 61,7 m3/h βθοημθμφπμο οδαημδζαθφιαημξ (35%) απυ 

70°C ζε 85°C,πηχζδ πίεζδξ 24KPa. 

 οβηνυηδια ακηθίαξ. 

 Γμπείμ δζαζημθήξ ιειανάκδξ ζοκμθζημφ υβημο 1501, ιέβζζηδξ πίεζδξ 

θεζημονβίαξ 6bar. 

 Σνίμδεξ αάκεξ, DN80, ΡΝ6 ελμπθζζιέκεξ ιε αζζεδηήνζμ εενιμηναζίαξ. 

 
Οζ ζςθδκχζεζξ πμο πνμζάβμοκ ημ οβνυ ημο ηοηθχιαημξ ρφλδξ ζημκ εκαθθάηηδ 

ηαζ αοηέξ πμο μδδβμφκ ημ παναβυιεκμ γεζηυ κενυ ζηα υνζα ημο μζημπέδμο είκαζ 

ελμπθζζιέκεξ ιε πεζνμηίκδηεξ αάκεξ ηφπμο πεηαθμφδαξ ηαηαζηεοήξ, δζαιέηνμο 

DN100 ηαζ DN125, ηθάζδξ ΡΝ16, ιε ακμλείδςημ δίζημ ηαζ άλμκα ηαζ έδνα ιε 

επίζηνςζδ EPDM. Δπίζδξ βζα ηδκ πνμζηαζία ημο εκαθθάηηδ έπεζ ημπμεεηδεεί θίθηνμ 

ηφπμο Τ, θθακηγςηυ DN125, 150ιδζ ιε ακμλείδςημ εζςηενζηυ, εκχ βζα ηδκ 

πνμζηαζία ηδξ ακηθίαξ έπεζ ημπμεεηδεεί ααθαίδα ακηεπζζηνμθήξ, δζαιέηνμο DN125. 

Σα υνβακα ημο ζοζηήιαημξ ακάηηδζδξ εενιυηδηαξ απυ ημ κενυ ρφλδξ 

πενζθαιαάκμοκ ιεηαδυηεξ εενιμηναζίαξ ηαζ πίεζδξ, ιακυιεηνα ηαζ εενιυιεηνα. Σμ 
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κενυ ημο δεοηενεφμκημξ ηοηθχιαημξ απυ ηάεε ιδπακή μδδβείηαζ ζε ηεκηνζηυ αβςβυ 

ιεηαααθθυιεκδξ δζαιέηνμο ηαζ πάπμοξ: 

Γζα ηζξ ιμκάδεξ βεκκήηνζαξ  1 - 3     219,1 x 8,18mm 

Γζα ηζξ ιμκάδεξ βεκκήηνζαξ  4-7              273,1 x 9,27mm 

Γζα ηζξ ιμκάδεξ βεκκήηνζαξ  8-10     323,9 x 9,53mm 

θμζ μζ αβςβμί είκαζ ιμκςιέκμζ, μφηςξ χζηε κα ιδκ οπάνπμοκ απχθεζεξ 

ιεβαθφηενεξ ηςκ 300kW ιε υθεξ ηζξ ιμκάδεξ βεκκήηνζαξ κα θεζημονβμφκ ζε πθήνεξ 

θμνηίμ. Σμ δεοηενεφμκ ηφηθςια ηάεε εκαθθάηηδ ηαζ μ ηεκηνζηυξ αβςβυξ εα 

απμηεθμφκ έκα ηθεζζηυ ηφηθςια κενμφ ημ μπμίμ εα δζαηδνείηαζ οπυ πίεζδ ιέζς 

ηαηάθθδθδξ δζάηαλδξ ζοιπθήνςζδξ ηοπυκ απςθεζχκ ροηηζημφ δζαθφιαημξ. Γζα ημκ 

θυβμ αοηυ εα οπάνπεζ επί ηυπμο έκα δμπείμ πςνδηζηυηδηαξ 1.0001, ημ μπμίμ ιε 

ηαηάθθδθεξ ακηθίεξ εα ζοιπθδνχκεζ ηζξ απχθεζεξ ηαζ εα δζαηδνεί ημ ηφηθςια οπυ 

πίεζδ. 

7.2.5.2 Αλάθηεζε ζεξκόηεηαο από ηα θαπζαέξηα 

Κάεε ιμκάδα βεκκήηνζαξ είκαζ ζηακή κα πανέπεζ 6.695Kg/h ηαοζαενίςκ ζε 

εενιμηναζία 495°C ηα μπμία ροπυιεκα έςξ ημοξ 120°C ιπμνμφκ κα δχζμοκ 

755kW εενιζηήξ εκένβεζαξ. Μέπνζ ζηζβιήξ επεζδή δεκ οπάνπεζ ηάπμζμξ ηαηακαθςηήξ 

εενιυηδηαξ πθδζίμκ ημο ζηαειμφ ιε βκςζηέξ εενιζηέξ απαζηήζεζξ (πμζυηδηα ηαζ 

ζοκεήηεξ - εενιυ ή οπένεενιμ κενυ ή αηιυξ) δεκ έπεζ βίκεζ ηαιία πνυαθερδ βζα ηδκ 

εηιεηάθθεοζδ ηδξ εενιυηδηαξ αοηήξ, υιςξ ημ δοκαιζηυ οπάνπεζ ηαζ είκαζ δζαεέζζιμ 

πνμξ αλζμπμίδζδ. 

7.2.6 Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο κέζεο ηάζεο 

Ζ δθεηηνζηή δζαζφκδεζδ ηςκ 11 ιμκάδςκ δθεηηνμβεκκδηνζχκ ιε ημ δίηηομ 

ιεηαθμνάξ βίκεηαζ ιέζς δφμ ιμκάδςκ Δμαγσγήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ΔΖΔ), μζ 

μπμίεξ απμηεθμφκ μοζζαζηζηά ηα ηοηθχιαηα πνμζηαζίαξ ημο ζηαειμφ απυ ημ δίηηομ 

ιεηαθμνάξ. 

Οζ αοηυκμιεξ ιμκάδεξ δθεηηνμβεκκδηνζχκ ζοκδέμκηαζ ακά πέκηε ηαζ έλζ 

ακηίζημζπα ζε ιζα ιμκάδα ΔΖΔ. οβηεηνζιέκα μζ ιεηαζπδιαηζζηέξ 400V / 20kV πμο 

ανίζημκηαζ ζημ ηιήια ζζπφμξ ηςκ αοηυκμιςκ ιμκάδςκ ζοκδέμκηαζ ιε ηνία 

ιμκυηθςκα ιμκςιέκα ηαθχδζα 95mm2 20kV XLPE ιε ημοξ ακηίζημζπμοξ 

αζθαθεζμδζαηυπηεξ ηςκ 20kV. 

Οζ αζθαθεζμδζαηυπηεξ ιε ημκ ακηίζημζπμ ελμπθζζιυ πνμζηαζίαξ είκαζ δφμ ηαζ 

ηαεέκαξ ημοξ ανίζηεηαζ ζε λεπςνζζηυ δζαιένζζια ιέζα ζε ηάεε ιμκάδα ΔΖΔ. 
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7.2.7 Πεξηγξαθή κνλάδαο ΔΖΔ 

Κάεε ιμκάδα ΔΖΔ απμηεθείηαζ απυ έκα container εαθάζζζςκ ιεηαθμνχκ 

εζδζηά ηνμπμπμζδιέκμ βζα ηδκ εβηαηάζηαζδ ημο απαναίηδημο ελμπθζζιμφ. Οζ 

δζαζηάζεζξ ημο είκαζ 6,4X2,4X2,9 m (Μ π Π π Τ). Κάεε ιμκάδα είκαζ εενιμιμκςιέκδ 

ηαζ ελμπθζζιέκδ ιε ηθζιαηζζηζηυ χζηε δ εζςηενζηή εενιμηναζία κα δζαηδνείηαζ ζημοξ 

25°C βζα ημκ εβηαηεζηδιέκμ δθεηηνμθμβζηυ ηαζ δθεηηνμκζηυ ελμπθζζιυ 

7.2.7.1 Πίλαθεο πξνζηαζίαο θαη ειέλρνπ 

Οζ πίκαηεξ αοημί πενζέπμοκ ημοξ Πνμβναιιαηζγυιεκμοξ Λμβζημφξ Δθεβηηέξ 

(PLC) ηαζ άθθμκ ελμπθζζιυ εθέβπμο πμο απαζηείηαζ βζα ημ ζφζηδια εθέβπμο ημο 

ζηαειμφ ηαζ βζα ημκ ελμπθζζιυ πνμζηαζίαξ ΜΣ. Σμ ζφζηδια εθέβπμο ζηαειμφ είκαζ 

ελμπθζζιέκμ ιε ζοζηεοέξ ηαζ εθεβηηέξ βζα ηδκ επίηεολδ ηςκ αηυθμοεςκ 

παναηηδνζζηζηχκ: 

 Πανάθθδθδ θεζημονβία πμθθαπθχκ αοηυκμιςκ ιμκάδςκ, ιε ηαοηυπνμκδ 

ιεηάδμζδ δεδμιέκςκ ελαβυιεκδξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ζε A, V, W ηαζ VAr ηαζ 

έκδεζλδ ηαηάζηαζδξ αζθαθεζμδζαηυπηδ βζα ηδκ πανμπή ελςηενζηχκ ζδιάηςκ 

ζημ ζφζηδια SCADA ηδξ ΓΔΖ. 

 Έκδεζλδ αζημπίαξ ζηαειμφ. 

 Γοκαηυηδηα απμιαηνοζιέκδξ ζφκδεζδξ ιε ημκ ζηαειυ (dial - in) βζα ηδκ 

ακάβκςζδ ζημζπείςκ θεζημονβίαξ ηςκ αοηυκμιςκ ιμκάδςκ ηαζ έθεβπμ ημοξ.  

 Τπμθμβζζηζηυ πνυβναιια επζηήνδζδξ ηαζ εθέβπμο.  

 
Ο πίκαηαξ εθέβπμο ημο ζηαειμφ είκαζ ημ ηεκηνζηυ ζδιείμ εθέβπμο ηδξ υθδξ 

εβηαηάζηαζδξ ηαζ απμηεθείηαζ απυ έκα PLC ηαζ άθθμκ δθεηηνμκζηυ ελμπθζζιυ. Ο 

πίκαηαξ αοηυξ επζηδνεί επίζδξ ηδκ θεζημονβία ηάεε αοηυκμιδξ ιμκάδαξ ηαζ επίζδξ 

απμηεθεί ηεκηνζηυ ηυιαμ εκυξ δζηηφμο ζεζνζαηήξ επζημζκςκίαξ. 
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7.2.7.2 Άιια ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο θαη ειέγρνπ  

 φζηδια SCADA 

 

Δηθόλα 10 

φζηδια SCADA 

Δκηυξ ηδξ ιίαξ ιμκάδαξ ΔΖΔ οπάνπεζ οπμθμβζζηήξ ιε πνυβναιια ημ μπμίμ 

επζηνέπεζ ζημοξ πεζνζζηέξ κα έπμοκ πνυζααζδ ζοκεπμφξ νμήξ (on - line) ζηζξ 

θεζημονβζηέξ παναιέηνμοξ ημο ζηαειμφ ηαζ κα ηζξ ηνμπμπμζμφκ εκδεπμιέκςξ βζα ηδκ 

ηαθφηενδ θεζημονβία ηδξ εβηαηάζηαζδξ. Σμ πνυβναιια δίκεζ ηδκ δοκαηυηδηα ηυζμ ηδξ 

επζηήνδζδξ (monitoring) ιε ζοκεπή νμή δεδμιέκςκ, ζοκαβενιχκ ηαζ 

πνμεζδμπμζδηζηχκ εκδείλεςκ, υζμ ηαζ ηδξ επέιααζδξ ζημ ζφζηδια εθέβπμο ηάεε 

αοηυκμιδξ ιμκάδαξ. 

 

 Κεκηνζηυ ζφζηδια πονακίπκεοζδξ 

Μέζα ζε ηάεε ιμκάδα ΔΖΔ οπάνπεζ ζφζηδια έκδεζλδξ πονηαβζάξ ημ μπμίμ θαιαάκεζ 

ζοκαβενιμφξ απυ ημοξ ακζπκεοηέξ πονηαβζάξ οπενζςδχκ αηηζκχκ πμο οπάνπμοκ 

ιέζα ηυζμ ζηζξ αοηυκμιεξ ιμκάδεξ, μζ μπμίεξ είκαζ ζοκδεδειέκεξ ιε ηδκ 

ζοβηεηνζιέκδ ιμκάδα ΔΖΔ, υζμ ηαζ εκηυξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ιμκάδαξ ΔΖΔ. Ο 

ηεθεοηαίμξ είκαζ ημο ζδίμο ηφπμο ιε αοημφξ πμο είκαζ ημπμεεηδιέκμζ εκηυξ ηςκ 

δθεηηνμβεκκδηνζχκ. 

7.3 ύλδεζε κε ην δίθηπν 

Ζ δθεηηνζηή εκένβεζα πμο πανάβεηαζ απυ ημκ ζηαειυ ηνμθμδμηείηαζ ζημκ Τ/ 

Αζπνμπφνβμο (150 / 20kV) ηδξ ΓΔΖ ζημοξ γοβμφξ ηςκ 20kV. Ζ δζαζφκδεζδ ημο 

ζηαειμφ ιε ημκ Τ/ Αζπνμπφνβμο βίκεηαζ ιέζς δφμ υιμζςκ βναιιχκ ιεηαθμνάξ 

Μέζδξ Σάζδ (ΜΣ) 20kV, δοκαιζηυηδηαξ ιεηαθμνάξ 9MW εηάζηδ. Σμ ιήημξ ηάεε 

βναιιήξ δζαζφκδεζδξ απυ ημκ μζηίζημ ηδξ ΓΔΖ ζημκ ζηαειυ έςξ ημκ Τ/ 

Αζπνμπφνβμο ακένπεηαζ ζε 10km. Κάεε ιία βναιιή δζαζφκδεζδξ απμηεθείηαζ απυ: 
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 Τπυβεζμ ζοκεζηναιιέκμ ηαθχδζμ ΜΣ 12 / 20 kV, A2XSY δζαημιήξ 3 ' 240 + 

75 mm2 (XLPE) ηαηά Σεπκζηή Πενζβναθή ΓΔΖ - ΓΜΚΛΓ 182/94. 

 

Δηθόλα 11 

Καθχδζμ Α2XSY triplex 

 Σδθεθςκζηυ ηαθχδζμ - πζθυημ 50 γεοβχκ ηφπμο A2YF(L)2Y 50 ' 2 ' 

0,8 ηαηά VDE 0816.  

 

Δηθόλα 12 

Καθχδζμ Α2YF(L)2Y 

 Καηάθθδθα ζοζηήιαηα ιεηνήζεςκ (εζζενπυιεκδξ - ελενπυιεκδξ 

εκένβεζαξ ηαζ ζζπφμξ) ζηδκ ανπή ηαζ ζημ πέναξ ηάεε βναιιήξ.  

 οβηνυηδια πζκάηςκ (πανμπή ΜΣ) ζημκ μζηίζημ ηδξ ΓΔΖ ζημκ 

πχνμ ημο ζηαειμφ. 

 φκδεζδ ιε ημ Κέκηνμ Καηακμιήξ Φμνηίμο (ΚΚΦ) ηδξ ΓΔΖ. 

 

Δηθόλα 13 

Λεπημιένεζα ζφκδεζδξ αβςβχκ ιε δίηηομ ΓΔΖ (ανζζηενά) ηαζ ημπμεέηδζδ αβςβχκ δζαζφκδεζδξ ιε 
δίηηομ ΓΔΖ (δελζά) 
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Ζ ημπμεέηδζδ ηςκ ηαθςδίςκ έβζκε απυ ηδκ ΣΟΜΖ ΑΣΔ ζφιθςκα ιε ιεθέηδ ηαζ 

επίαθερδ ηδξ ΓΔΖ. Ζ βναιιή δζαζφκδεζδξ εηηείκεηαζ ηαηά ιήημξ ηδξ Λεςθυνμο 

NATO ηαζ εζζένπεηαζ ζημκ Αζπνυπονβμ έςξ υημο ζοκακηήζεζ ηδκ Ν.Δ.Ο. Αεδκχκ - 

Κμνίκεμο, μπυηε ζοκεπίγεζ ηαηά ιήημξ ηδξ έςξ ημκ Τ/ Αζπνμπφνβμο. 

7.4 Λεηηνπξγία ζηαζκνύ 

Ζ ημπμεέηδζδ ηςκ θνεαηίςκ ακαννυθδζδξ είκαζ δοκαηυκ κα βίκεζ ηυζμ ζε 

ΥΓΑ ηςκ μπμίςκ δ θεζημονβία έπεζ δζαημπεί υζμ ηαζ ζε ΥΓΑ ηςκ μπμίςκ δ θεζημονβία 

ζοκεπίγεηαζ. ηδκ πανμφζα πενίπηςζδ δ ημπμεέηδζδ ηςκ θνεαηίςκ έπεζ βίκεζ ζε 

ηιήια ημο ΥΓΑ, δ θεζημονβία ημο μπμίμο έπεζ δζαημπεί, εκχ ηαοηυπνμκα ιε ηδκ 

ημπμεέηδζδ ηςκ θνεαηίςκ βίκεηαζ ηαζ απμηαηάζηαζδ ηδξ επζθάκεζαξ ημο πχνμο. 

Αοηυ έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ αλζυπζζηδ θεζημονβία ημο δζηηφμο ζοθθμβήξ αζμαενίμο, 

ηαεχξ δεκ ακαιέκμκηαζ επειαάζεζξ απυ ηνίημοξ βζα άθθεξ ενβαζίεξ ηαηά ηζξ μπμίεξ 

είκαζ δοκαηυκ κα πνμηθδεμφκ γδιζέξ ζημ δίηηομ. 

Με ημκ ηνυπμ αοηυ ελαζθαθίγεηαζ δ εθαπζζημπμίδζδ ηςκ πζεακμηήηςκ 

αζημπίαξ ηιήιαημξ ημο δζηηφμο πμο ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ιείςζδ ηδξ δζαεέζζιδξ 

πμζυηδηαξ αζμαενίμο ζημκ ζηαειυ, ηαεχξ ηαζ δ ακελέθεβηηδ δζαθοβή αζμαενίμο ζηδκ 

αηιυζθαζνα, πμο εα είπε ςξ απμηέθεζια ηδκ ιείςζδ ηδξ ακαηαηςιέκδξ πμζυηδηαξ 

ηαοζίιμο. Σέθμξ, ελαζθαθίγεηαζ μ ιέβζζημξ δοκαηυξ έθεβπμξ ημο δζηηφμο ιέζς 

ηαηάθθδθςκ δζαηάλεςκ δεζβιαημθδρίαξ ηαζ ιέηνδζδξ πανμπήξ ηαζ πίεζδξ. 

Ζ εηηζιχιεκδ εηήζζα παναβςβή ημο ζηαειμφ ακαιέκεηαζ κα θηάκεζ ηζξ 

130GWh εηδζίςξ ζε δθεηηνζζιυ ηαζ ηζξ 137,7GWh ζε εενιυηδηα, εθυζμκ 

πνδζζιμπμζδεεί ζφζηδια ακάηηδζδξ ηαζ ηδξ εενιυηδηαξ ηςκ ηαοζαενίςκ. πςξ 

ακαθένεδηε, ημ ηεθεοηαίμ εα είκαζ δοκαηυκ κα εβηαηαζηαεεί ηαζ εη ηςκ οζηένςκ 

εθυζμκ οπάνλεζ δοκαηυηδηα πνήζδξ ηδξ εενιζηήξ εκένβεζαξ απυ ηαηακαθςηέξ ζηδκ 

πενζμπή. Ζ δθεηηνζηή εκένβεζα εα πςθείηαζ ζημκ Γζαπεζνζζηή ημο οζηήιαημξ μ 

μπμίμξ εα οπμηαηαζηήζεζ ηδκ ΓΔΖ πμο έπεζ οπμβνάρεζ ηδκ ζπεηζηή ζφιααζδ 

αβμνάξ. ε βεκζηέξ βναιιέξ ιπμνεί κα επζηεοπεεί δζαεεζζιυηδηα πανυιμζςκ 

ζηαειχκ άκς ημο 95%, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ ηςκ δζαζηδιάηςκ ηαηηζηήξ 

ζοκηήνδζδξ ημο ελμπθζζιμφ. 

Σμ οπυθμζπμ 5% μθείθεηαζ ηονίςξ ζε ελςβεκείξ πανάβμκηεξ ηαζ ηονίςξ ζε 

πνμαθήιαηα ηςκ δθεηηνζηχκ δζηηφςκ ιέζς ηςκ μπμίςκ βίκεηαζ δ ηνμθμδμζία ηδξ 

παναβυιεκδξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ. Οζ πεζνζζηέξ ημο ζηαειμφ ακένπμκηαζ ζε 6 άημια, 

εκχ δ θεζημονβία ημο ζηαειμφ είκαζ πθήνςξ αοημιαημπμζδιέκδ ηαζ εθέβπεηαζ ιέζς 

ηαηάθθδθςκ ζοκδέζεςκ απυ απυζηαζδ βζα ηδκ δζάβκςζδ ζθαθιάηςκ ηαζ αζημπζχκ 

ημο ελμπθζζιμφ. 
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7.5 Καύζηκν 

ηδ ιάγα ηςκ απμννζιιάηςκ ιέζα ζε έκα πχνμ δζάεεζδξ ζοιααίκμοκ 

πθήεμξ θοζζηχκ ηαζ πδιζηχκ θαζκμιέκςκ ηα μπμία αθμνμφκ ζηδκ απμζφκεεζδ ηςκ 

απμννζιιάηςκ ηαζ ηδκ ιεηαηνμπή ημοξ ζε ζηαεενέξ πδιζηέξ εκχζεζξ. Μεηαλφ άθθςκ, 

παναηδνείηαζ ηαζ ημ θαζκυιεκμ ηδξ ιεεακμβέκεζδξ, δδθ. ηδξ δδιζμονβίαξ ηαζ 

εηπμιπήξ αζμαενίμο. Ζ δζαδζηαζία παναβςβήξ ηαεχξ ηαζ δ ζφζηαζδ ημο αζμαενίμο 

ελανηάηαζ απυ πμθθέξ παναιέηνμοξ υπςξ: πμζυηδηα ηαζ ζφζηαζδ ηςκ ζηενεχκ 

απμαθήηςκ, νοειυξ απμδυιδζδξ ηςκ μνβακζηχκ εκχζεςκ, ποηκυηδηα ηςκ ζηενεχκ 

απμαθήηςκ, ηθζιαημθμβζηέξ ζοκεήηεξ, είδμξ επζηαθφρεςκ ηςκ απμαθήηςκ, οβναζία, 

νΖ ηαζ εενιμηναζία ημο πχνμο, θεζημονβζηά παναηηδνζζηζηά ημο πχνμο, ανπζηή 

ζοιπίεζδ ηςκ απμαθήηςκ, αάεμξ ζηνχζεςκ, ζοκμθζηυ αάεμξ ημο πχνμο δζάεεζδξ, 

ιέζδ εενιμηναζία αένμξ η.θπ. Απμηέθεζια ημο βεβμκυημξ αοημφ είκαζ κα ηαείζηαηαζ 

δφζημθδ δ πνυαθερδ ημο νοειμφ παναβςβήξ ημο, ηδξ πμζυηδηαξ (υβημο) ημο 

ηαεχξ ηαζ ηδξ ζφζηαζήξ ημο. Σμ ιυκμ ζημζπείμ πμο είκαζ δεδμιέκμ είκαζ υηζ δ 

πμζυηδηα ηαζ μ νοειυξ παναβςβήξ ημο αζμαενίμο αολάκμκηαζ υζμ πνμπςνάεζ δ 

εκδθζηίςζδ ημο πχνμο δζάεεζδξ ηαζ ημνοθχκμκηαζ ηαηά ηδκ πενίμδμ θήλδξ ηδξ 

απυεεζδξ ηςκ απμννζιιάηςκ (20 έηδ, ακάθμβα ιε ημκ πνμαθεπυιεκμ πνυκμ γςήξ 

ημο πχνμο δζάεεζδξ). Ζ δε παναβςβή ημο αζμαενίμο ζοκεπίγεηαζ, ιε ιεζςιέκμ νοειυ 

βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ημο πνυκμο γςήξ ημο πχνμο 

απυεεζδξ. Με αάζδ ηδκ ειπεζνία ηαζ ηα αζαθζμβναθζηά δεδμιέκα, δ παναβςβή 

αζμαενίμο ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 160-240 m3/ton απμννζιιάηςκ, ζε ιζα πνμκζηή πενίμδμ 

10-15 εηχκ. Σμ παναβυιεκμ αζμαένζμ πνεζάγεηαζ ανηεηυ ηαζνυ ιέπνζ κα θηάζεζ κα έπεζ 

ιζα ζηαεενή ζφζηαζδ. Σζξ πνχηεξ εαδμιάδεξ ηαζ ιήκεξ ιεηά ηδκ ηαθή ηςκ 

απμννζιιάηςκ, μ πχνμξ δζάεεζδξ θεζημονβεί ηάης απυ αενυαζεξ ζοκεήηεξ ηαζ 

πανάβεηαζ ηονίςξ δζμλείδζμ ημο άκεναηα. Σμ αένζμ πμο πνμηφπηεζ απυ ημ αενυαζμ 

αοηυ ζηάδζμ πενζέπεζ επίζδξ μλοβυκμ ηαζ άγςημ. ηακ μ πχνμξ πενάζεζ ζηδκ 

ακαενυαζα θάζδ απμδυιδζδξ ηςκ απμννζιιάηςκ, δ πμζυηδηα ημο μλοβυκμο 

πθδζζάγεζ ζπεδυκ ημ ιδδέκ εκχ ημ άγςημ ηείκεζ ζε πμθφ παιδθυ επίπεδμ (θζβυηενμ 

απυ 1%). Σα ααζζηά αένζα, πμο είκαζ ηα ηεθζηά πνμσυκηα ημο ακαενυαζμο ζηαδίμο, 

είκαζ δζμλείδζμ ημο άκεναηα ηαζ ηονίςξ ιεεάκζμ. Ζ δζαδζηαζία παναβςβήξ ημο 

ιεεακίμο αολάκεηαζ υζμ ηα ιεεακμβεκή ααηηήνζα ακηζηαείζηακηαζ. 
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Σμ ιεεάκζμ δεκ είκαζ ημλζηυ αθθά πανάβεηαζ ζε ιεβάθεξ πμζυηδηεξ ηαζ 

δδιζμονβεί αζθοηηζηέξ ζοκεήηεξ βζα θοηά ηαζ γχα. Σμ οδνυεεζμ ηαζ μζ ιενηαπηάκεξ 

ζπδιαηίγμκηαζ ζε ιζηνέξ πμζυηδηεξ αθθά είκαζ οπεφεοκα βζα ηδκ δοζμζιία πμο 

ακαπηφζζεηαζ. 

πζηαηηθό Πεξηεθηηθόηεηα (% θ.ν., επί μεξνύ) 

Μεεάκζμ 45-60 

Γζμλείδζμ ημο άκεναηα 40-60 

Άγςημ 2-5 

Ολοβυκμ 0.1-1.0 

μοθθίδζα, ιενηαπηάκεξ, ηθπ 0.0-1.0 

Αιιςκία 0.1-1.0 

Τδνμβυκμ 0.0-0.2 

Μμκμλείδζμ ημο άκεναηα 0.0-0.2 

Ηπκμζημζπεία 0.01 -0.6 

Πίλαθαο 11 

φζηαζδ αζμαενίμο 

Καηά ηδ ζηαεενμπμίδζδ ημο πχνμο ηαθήξ, ημ αζμαένζμ απμηεθείηαζ ηονίςξ 

απυ ιεεάκζμ (ζε πμζμζηυ απυ 55-65%) ηαζ δζμλείδζμ ημο άκεναηα (ζε πμζμζηυ απυ 

35 - 45%). Σα πμζμζηά ηαζ δ πανμοζία άθθςκ ζοζηαηζηχκ ελανηάηαζ άιεζα απυ ημ 

είδμξ ηςκ πνμξ δζάεεζδ απμαθήηςκ ηαζ ηζξ ζοκεήηεξ ηαθήξ. Ζ δε εενιμβυκμξ 

δφκαιδ ημο παναβυιεκμο αζμαενίμο ηοιαίκεηαζ απυ 5000Kcal/m3 (ηαηχηενδ) έςξ 

9300Kcal/m3 (ακχηενδ). Ο νοειυξ παναβςβήξ ηαζ δ ζφζηαζδ ημο αζμαενίμο 

εηηζιάηαζ υηζ ζηαεενμπμζμφκηαζ ιε ηδκ πάνμδμ 2-3 εηχκ απυ ηδκ έκανλδ θεζημονβίαξ 

ημο πχνμο. ημ ιεηαααηζηυ ζηάδζμ, ηαηά ημ μπμίμ δ δνάζδ ζημ πχνμ απυ αενυαζα 

βίκεηαζ ακαενυαζα, οπάνπεζ αολδιέκδ πανμοζία οδνμβμκμπαναβχβςκ, εκχ υηακ δ 

ιεεακμβέκεζδ ζηαεενμπμζείηαζ, ημ οδνμβυκμ πενζμνίγεηαζ ζε πμθφ παιδθέξ 

ζοβηεκηνχζεζξ. 
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7.5.1 πιινγή θαη απαγσγή ηνπ βηναεξίνπ  

7.5.1.1 πζηήκαηα ζπιινγήο θαη απαγσγήο 

Γζα ηδ ζοθθμβή ηαζ απαβςβή ημο αζμαενίμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ακά πενίπηςζδ 

ηα ελήξ ζοζηήιαηα: 

 Παεδηζηυξ ελαενζζιυξ ιέζς επζθάκεζαξ 

 φζηδια απαβςβήξ ιε μνζγυκηζμοξ αβςβμφξ 

 Άκηθδζδ αζμαενίμο ιε ηαηαηυνοθα θνεάηζα 

 
Σμ αζμαένζμ ελένπεηαζ απυ ημ εζςηενζηυ ημο ΥΤΣΑ ιέζα απυ ηιήιαηα 

(πανάεονα) ηδξ επζθακεζαηήξ ηάθορδξ ηα μπμία έπμοκ δζαζηνςεεί ιε μνβακζηυ 

εδαθζηυ οθζηυ (αζμθίθηνα). Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί, υηζ ημ εδαθζηυ οθζηυ ηάθορδξ 

πνέπεζ κα είκαζ πθμφζζμ ζε ααηηήνζα, έηζζ χζηε κα ιπμνμφκ κα ακαπηοπεμφκ μζ 

ηαηάθθδθεξ αζμπδιζηέξ δνάζεζξ απμδυιδζδξ ηςκ μνβακζηχκ εκχζεςκ (εηηζιχιεκμξ 

νοειυξ απμδυιδζδξ: 50 m3 CH4/m2 επζθάκεζαξ /έημξ) ηαζ επζπθέμκ, κα 

πναβιαημπμζείηαζ δέζιεοζδ αενίςκ. ηδκ πενίπηςζδ φπανλδξ πενζιεηνζηχκ ηάθνςκ 

ελαένςζδξ πνέπεζ κα δίδεηαζ ζδζαίηενδ πνμζμπή ζηδκ ζηεβακμπμίδζδ ηδξ απυθδλδξ 

ηδξ ηάθνμο έηζζ χζηε κα ιδκ επζηνέπεζ ηδκ είζμδμ υιανζςκ οδάηςκ ζημ πχνμ 

δζάεεζδξ. 

 Άκηθδζδ αζμαενίμο ιε ηαηαηυνοθα θνεάηζα. 

Σα ηαηαηυνοθα θνεάηζα ζοθθμβήξ αενίςκ ημπμεεημφκηαζ εκηυξ ημο ζχιαημξ ημο 

ΥΤΣΑ, ζε αάεμξ ίζμ πνμξ ημ 80-90% ημο ζοκμθζημφ φρμοξ ηςκ απμαθήηςκ πμο 

έπμοκ απμηεεεί ηαζ απέπμοκ απυ ηδ ιυκςζδ ημο ποειέκα ημοθάπζζημκ 2m. Oζ 

ηάεεημζ αβςβμί ημπμεεημφκηαζ εκηυξ «θίθηνμο» απυ αιιμπαθζηχδεξ οθζηυ (ιέβεεμξ 

ηυηηςκ> 32mm. πμζμζηυ ακεναηζημφ αζαεζηίμο <10%) ηαζ δ δζάιεηνμξ ημοξ πνέπεζ 

κα είκαζ >200mm. Οζ απμζηάζεζξ ιεηαλφ ηςκ ηαηαηυνοθςκ αβςβχκ δεκ πνέπεζ κα 

είκαζ ζε ηαιία πενίπηςζδ ιεβαθφηενδ ηςκ πεκήκηα (50) ιέηνςκ. Δπίζδξ, δ αηηίκα 

επζννμήξ ηάεε αβςβμφ κα είκαζ ιζηνυηενδ ή ίζδ ηςκ εζημζζπέκηε (25) ιέηνςκ. 

 Απαβςβή ιε μνζγυκηζμοξ αβςβμφξ. 

Ζ ημπμεέηδζδ ηςκ μνζγυκηζςκ αβςβχκ ζοθθμβήξ βίκεηαζ ζε μνζγυκηζεξ ηάθνμοξ 

ορδθήξ δζαπεναηυηδηαξ (ιέβεεμξ ηυηηςκ αιιμπάθζημο >32 mm, πμζμζηυ 

ακεναηζημφ αζαεζηίμο <10 % η.α.) ηαζ πθάημοξ ημοθάπζζημκ 0,5 m. Οζ μνζγυκηζεξ 

ηάθνμζ ζοθθμβήξ ηςκ αενίςκ ημπμεεημφκηαζ ηάης απυ ηδ ιυκςζδ ημο ΥΤΣΑ ηαζ ζε 

απυζηαζδ ιεηαλφ ημοξ πενίπμο 60 m. Ζ ηθίζδ ηςκ αβςβχκ ζηα ζδιεία ελυδμο 

πνέπεζ κα είκαζ >7%. ηα ζδιεία αοηά εβηαείζηαηαζ ιμκάδα ζοθθμβήξ 

ζοιποηκςιάηςκ (αθφβνακζδξ). Ζ δζάιεηνμξ ηςκ αβςβχκ ζοθθμβήξ πνέπεζ κα είκαζ 
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> 250mm.Σα θνεάηζα ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ιε μνζγυκηζμ δίηηομ ζςθδκχζεςκ απυ 

HDPE, πμο ηαηαθήβεζ ζημκ ζηαειυ δθεηηνμπαναβςβήξ. Σμ αάεμξ ηςκ θνεαηίςκ 

πμζηίθθεζ ακάθμβα ιε ημ αάεμξ ημο υβημο ηςκ απμννζιιάηςκ, ημ μπμίμ ηοιαίκεηαζ 

απυ 40 - 50m. Σμ μνζγυκηζμ δίηηομ θένεζ ηαηάθθδθεξ δζαηάλεζξ βζα ηδκ απμιάηνοκζδ 

ημο ηφνζμο υβημο ηςκ ζοιποηκςιάηςκ απυ ημ αζμαένζμ ηαζ ηδκ επακεζζαβςβή ημοξ 

ζημκ ΥΓΑ. 

 

Δηθόλα 14 

Δβηαηαζηάζεζξ απαενίςζδξ 

Οζ ζςθδκχζεζξ πμο λεηζκμφκ απυ ηα θνεάηζα αοηά ηαηαθήβμοκ ακά μιάδεξ 

ζε ζοθθέηηεξ ιέζς ηςκ μπμίςκ ημ αζμαένζμ μδδβείηαζ ζημ πνςηεφμκ δίηηομ αβςβχκ 

ηαζ εκ ζοκεπεία ζημ ζηαειυ. Καηά ηδκ δζάκμζλδ ηςκ θνεαηίςκ ημο αζμαενίμο έπεζ βίκεζ 

ηαηαβναθή ημο ελαβυιεκμο απυ ημκ ΥΓΑ οθζημφ, μφηςξ χζηε κα οπάνπεζ αοηή ηδκ 

ζηζβιή ιζα πμθφ ηαθή βκχζδ ηδξ ηαηακμιήξ ηαζ ηδξ δζαζηνςιάηςζδξ ηςκ δζαθυνςκ 

οθζηχκ εκηυξ ημο ΥΓΑ δ μπμία ιπμνεί κα απμδεζπεεί πνήζζιδ ηαηά ηδκ θάζδ ηδξ 

θεζημονβίαξ ημο ζηαειμφ ηαζ ηδκ απυηηδζδ πεναζηένς ειπεζνίαξ ζημ ζοβηεηνζιέκμ 

γήηδια. 

 

Δηθόλα 15 

φκδεζδ αβςβμφ αζμαενίμο απμ HDPE Φ500 (ανζζηενά) ηαζ ηαηαζηεοή δζηηφμο ζοθθμβήξ αζμαενίμο 
(δελζά) 
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7.5.1.2 Απαηηήζεηο εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ ζπιινγήο θαη 

απαγσγήο βηναεξίνπ 

Ζ ηαηαζηεοή ηαζ θεζημονβία ημο ζοζηήιαημξ ζοθθμβήξ ηαζ απαβςβήξ ηςκ 

αενίςκ πνέπεζ κα βίκεηαζ ιε ηνυπμ πμο κα ελαζθαθίγεζ πθήνδ αζθάθεζα ζημ 

πνμζςπζηυ ηαζ ζηδ θεζημονβία ημο ΥΤΣΑ. 

Πνζκ ηδκ έκανλδ θεζημονβίαξ ημο ζοζηήιαημξ ζοθθμβήξ, απαβςβήξ ηαζ 

βεκζηυηενα δζαπείνζζδξ ηςκ αενίςκ, ζοκηάζζεηαζ πνυβναιια παναημθμφεδζδξ ηαζ 

εθέβπμο ημο ζοζηήιαημξ. Ζ εβηαηάζηαζδ ηδξ βεκζηήξ δζαπείνζζδξ ηςκ αενίςκ πνέπεζ 

κα είκαζ έημζιδ βζα θεζημονβία ημ ανβυηενμ έλζ ιήκεξ ιεηά ηδκ έκανλδ θεζημονβίαξ ημο 

ΥΤΣΑ. 

Ζ εκδεζηκουιεκδ ηεπκζηή ζοθθμβήξ ηαζ απαβςβήξ ηςκ αενίςκ πενζθαιαάκεζ 

ηδ πνήζδ μνζγυκηζςκ αβςβχκ ηαζ ηαηαηυνοθςκ θνεαηίςκ. Ο παεδηζηυξ ελαενζζιυξ 

ιέζς επζθάκεζαξ «θίθηνμο», επζηνέπεηαζ ιυκμ υηακ πανάβμκηαζ πμθφ ιζηνέξ 

πμζυηδηεξ αενίςκ ηα μπμία απμδεδεζβιέκα δεκ επζαανφκμοκ ημ πενζαάθθμκ ηαζ ηδ 

δδιυζζα οβεία. 

Ο ζπεδζαζιυξ δζαπείνζζδξ ηςκ αενίςκ βίκεηαζ ιε αάζδ οπμθμβζζιμφξ βζα ηδκ 

ακαιεκυιεκδ ιέβζζηδ πμζυηδηα παναβςβήξ ημοξ. ημ ζπεδζαζιυ πενζθαιαάκεηαζ ηαζ 

ιεθέηδ πζεακήξ δοκαιζηήξ ιεηακάζηεοζδξ αενίςκ εηηυξ ημο ΥΤΣΑ ηαεχξ ηαζ ηα 

ηεπκζηά ιέηνα βζα ηδκ απμηνμπή ηδξ ιεηακάζηεοζδξ. Δηηυξ ημο ΥΤΣΑ δζακμίβεηαζ 

βεχηνδζδ ακίπκεοζδξ αενίςκ. Ζ επζθμβή ηδξ ηαηάθθδθδξ εέζδξ βίκεηαζ ιε αάζδ 

εζδζηή ένεοκα ημο πχνμο. Πνέπεζ κα ελαζθαθίγεηαζ δ δοκαηυηδηα: α) απμιάηνοκζδξ 

οδάηςκ απυ ηα ζοζηήιαηα ζοθθμβήξ ηαζ απαβςβήξ ηςκ αενίςκ α) ηαεανζζιμφ ηςκ 

αβςβχκ απυ ηα ζοιποηκχιαηα β) απμθοβή εζζυδμο αένα ζημ ζφζηδια ηαζ δ) 

εοπενμφξ ηαζ αζθαθμφξ πνυζααζδξ βζα δζεκένβεζα εθέβπςκ ηαζ δεζβιαημθδρζχκ 

Σμ οθζηυ ηςκ αβςβχκ πνέπεζ κα είκαζ απυ ακεεηηζηυ ζηζξ ακαιεκυιεκεξ 

θοζζηέξ, πδιζηέξ ηαζ αζμθμβζηέξ ηαηαπμκήζεζξ - επζαανφκζεζξ. Ζ δζάηαλδ ηςκ 

ζοζηδιάηςκ ζοθθμβήξ ηαζ απαβςβήξ ηςκ αενίςκ βίκεηαζ ιε ηνυπμ χζηε: α) κα ιδκ 

πανειπμδίγεηαζ δ εκενβδηζηή απαβςβή ηςκ αενίςκ ηαζ α) κα ιδκ επζδνμφκ ανκδηζηά 

ζηα ζοζηήιαηα ιυκςζδξ ημο ΥΤΣΑ. Ο ζοκδοαζιυξ μνζγυκηζςκ ηαζ ηάεεηςκ 

ζοζηδιάηςκ ζοθθμβήξ ηςκ αενίςκ είκαζ επζεοιδηυξ. 

ε υθεξ ηζξ θάζεζξ θεζημονβίαξ ημο ΥΤΣΑ δ πίεζδ πμο εθανιυγεηαζ ηαηά ηδκ 

άκηθδζδ ηςκ αενίςκ πνέπεζ κα είκαζ παιδθή (οπμπίεζδ). Ζ ηαπφηδηα ηςκ αενίςκ 

εκηυξ ηςκ αβςβχκ κα είκαζ ιζηνυηενδ ηςκ 10 m/sec Οζ αβςβμί πνέπεζ κα έπμοκ 

ιεηαλφ ημοξ υζμ ημ δοκαηυκ θζβυηενα ζδιεία ζφκδεζδξ ηαζ μζ ζοκδέζεζξ ηςκ αβςβχκ 

πνέπεζ κα είκαζ εθαζηζηέξ. ηζξ πενζπηχζεζξ πμο ηαηά ηδκ απαβςβή δζαπζζηχκεηαζ 

οπένααζδ μνίςκ απαζηείηαζ δ άιεζδ δζαημπή ηδξ άκηθδζδξ. 
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διείςζδ: 

Θα εέθαιε κα εοπανζζηήζμοιε ημοξ ενβαγυιεκμοξ (ηεπκζημφξ ηαζ δζμζηδηζημφξ) ηδξ 

ΖΛΔΚΣΧΡ Α.Δ. ζηδ Φοθή βζα ηζξ πμθφηζιεξ ζοιαμοθέξ ημοξ ηαζ ηδκ λεκάβδζδ ιαξ 

ζηζξ εβηαηαζηάζεζξ ημο ΥΤΣΑ Α. Λζμζίςκ ηαζ ηδξ ΒΔΑΛ. ηδ ζφκηαλδ ημο πανυκημξ 

ηεθαθαίμο αμήεδζακ ιε ηζξ βκχζεζξ ημοξ ζοκάδεθθμζ απυ ημ ΣΔΗ Υαθηίδαξ ηαζ 

ενβαγυιεκμζ ζηδκ Φοηηάθεζα.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ (APPENDIX) 

ημ πανχκ πανάνηδια, παναεέημοιε ιία πθήνδ μζημκμιζημηεπκζηή ιεθέηδ ηδξ 

εηαζνίαξ «Ζθεηηνζηή Δκένβεζα Ζπείνμο Α.Δ.» ζηδκ μπμία ιπμνμφιε κα δμφιε υηζ ιζα 

ηέημζα επέκδοζδ είκαζ ζοιθένμοζα ςξ πνμξ ημκ επζπεζνδιαηία (ή ημ Κνάημξ, ακ 

πνυηεζηαζ βζα δδιυζζμ ένβμ) αθθά ηαζ ςξ πνμξ ημ πενζαάθθμκ. 

8. ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ Α. Δ. 

Δπζπείνδζδ παναβςβήξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ απυ αζμαένζμ, ημ μπμίμ εηθφεηαζ 

απυ ηδκ απμζφκεεζδ ηςκ ζηενεχκ απμαθήηςκ 

Σμπμεεζία επζπείνδζδξ: ΥΤΣΑ ημζκυηδηαξ Δθθδκζημφ, Γήιμο 

Καηζακμπςνίςκ, Νμιυξ Ηςακκίκςκ. 

8.1 ηόρνη Tεο Δπηρείξεζεο 

 Ζ δδιζμονβία ιζαξ ιμκάδαξ παναβςβήξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ απυ αζμαένζμ 

ιε εβηαηεζηδιέκδ ζζπφ 500 KW. 

 Ζ πνμζηαζία ηδξ δδιυζζαξ οβείαξ απυ ηα εηθουιεκα αθααενά αένζα ηαηά ηδκ 

απμζφκεεζδ ηςκ απμννζιιάηςκ. 

 Ζ θεζημονβία ημο ενβμζηαζίμο υζμ εα θεζημονβεί ηαζ ημ ΥΤΣΑ, δδθαδή 20 

πενίπμο έηδ. 

 Ζ ηαηάθθδθδ δζαδζηαζία ζοθθμβήξ ηαζ επελενβαζίαξ ημο αζμαενίμο χζηε κα 

επζηοβπάκεηαζ δ ιέβζζηδ απμδμηζηυηδηα ηδξ παναβςβήξ. 

 Μαηνμπνυεεζια οπάνπεζ πζεακυηδηα ιεηαπχθδζδξ ηδξ ηεπκμθμβίαξ 

παναβςβήξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ζε πανυιμζα ιε ηδ δζηή ιαξ επζπείνδζδ. 

8.2 Πεξηγξαθή Σεο Δπηρείξεζεο 

 Δπςκοιία επζπείνδζδξ: ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ Α.Δ. 

 Νμιζηή ιμνθή: Ακχκοιδ Δηαζνεία (ηέζζενζξ ιέημπμζ) 

 Σμπμεεζία: ΥΤΣΑ Κμζκυηδηαξ Δθθδκζημφ, Γήιμξ Καηζακμπςνίςκ, Νμιυξ 

Ηςακκίκςκ 
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8.3 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 

  

Πρόεδροσ
 

Οικονομικόσ 
Σφμβουλοσ

 

Τεχνικόσ Σφμβουλοσ
 

Νομικόσ Σφμβουλοσ
 

Διευθφνων 
Σφμβουλοσ

 

Διευθφνων 
Σφμβουλοσ

 

Διευθφνων 
Σφμβουλοσ

 

 

 

 

Διοικητικό Συμβοφλιο
 

Γενικόσ Διευθυντήσ
 

Λογιςτήσ
 

Εταιρία 
Καθαριςμοφ

 

Γιατρόσ Εργαςίασ
 

Τμήμα 
Προςωπικοφ

 

Εταιρία Αςφάλειασ
 

Τμήμα Προμηθειών
 

Τμήμα Παραγωγήσ
 

Μηχανοτεχνίτησ
 

Ηλεκτρολόγοσ
 

Ηλεκτρολογικόσ 
ζλεγχοσ & 
Συντήρηςη

 

Ζλεγχοσ & 
Συντήρηςη 

μηχανημάτων
 

Μηχανοτεχνίτησ
 

Ηλεκτρολόγοσ
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 8.4 ηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο: 

 ΓΔΖ (οπμπνεςιέκδ απυ ημ κ.3468/2006 κα αβμνάγεζ ηδκ δθεηηνζηή εκένβεζα 

πμο πανάβεηαζ απυ ηδκ επζπείνδζδ) 

 ΓΔΜΖΔ (οπεφεοκμξ δζακμιήξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ αάζεζ ημο κ.3468/2006) 

 Πενζθένεζα Ζπείνμο 

 Φμνέαξ ημο ΥΤΣΑ 

 Γήιμζ ζοκενβαγυιεκμζ ιε ημκ ΥΤΣΑ 

8.5 Αλάιπζε Σνπ Κιάδνπ 

8.5.1 Παιαηόηεξα: 

 Παναβςβή δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ (HE) απυ ζοιααηζηέξ πδβέξ εκένβεζαξ 

απμηθεζζηζηά απυ ηδ ΓΔΖ 

 Γζακμιή HE απμηθεζζηζηά απυ ΓΔΖ 

8.5.2 ήκεξα: 

 Παναβςβή HE ηαζ απυ ζδζχηεξ 

 Παναβςβή HE ηαζ ιε εηιεηάθθεοζδ ΑΠΔ 

 Γζακμιή HE απυ ημκ ΓΔΜΖΔ 

 Αδοκαιία ηάθορδξ ακαβηχκ ημο εθθδκζημφ εκενβεζαημφ ζοζηήιαημξ απυ 

ΓΔΖ (εζζαβςβέξ απυ ελςηενζηυ) 

Αλίγεζ κα ακαθενεεί υηζ: 

 Απυ 19/2/2001 εζζήθεακ ζηδκ αβμνά HE ηαζ ζδζχηεξ παναβςβμί 

 Απυ 1/7/2007 υθμζ μζ ηαηακαθςηέξ ιπμνμφκ κα επζθέβμοκ μζ ίδζμζ ημκ 

πνμιδεεοηή HE 

 Μεθθμκηζηά ακαιέκεηαζ αφλδζδ ηδξ παναβςβήξ HE απυ ΑΠΔ, άνα ηαζ απυ 

αζμαένζμ, ηαεχξ ηαζ αφλδζδ ημο ανζειμφ ηςκ επζπεζνήζεςκ ζημκ ηθάδμ. 

 Ζ ακάπηολδ ημο ηθάδμο μθείθεηαζ ζε: 

 Ηζπφμοζα κμιμεεζία Δ.Δ. ηαζ Δθθάδαξ βζα ηδκ πνμχεδζδ ηδξ παναβςβήξ HE 

απυ ΑΠΔ 

 Πνμκμιζαηέξ πνδιαημδμηήζεζξ ηδξ Δ.Δ. ζε ένβα παναβςβήξ εκένβεζαξ απυ 

ΑΠΔ 

 Δπζηαηηζηή ακάβηδ πνμζηαζίαξ ημο πενζαάθθμκημξ 
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8.5.3 ηνηρεία αγνξάο ζηόρνπ: 

 Αφλδζδ γήηδζδξ HE ζηδκ Δθθάδα ηαηά 50% ηδκ ηεθεοηαία δεηαεηία 

 Πνυαθερδ βζα οπεναάθθμοζα γήηδζδ HE ζε ζπέζδ ιε εβηαηεζηδιέκδ ζζπφ ηα 

επυιεκα 3-4 πνυκζα 

 Ακαιεκυιεκδ αφλδζδ επεκδοηζημφ εκδζαθένμκημξ βζα ακάπηολδ ηαζκμφνβζςκ 

ζδζςηζηχκ ζηαειχκ παναβςβήξ HE 

οιπέναζια: 

Θεηζηέξ πνμμπηζηέξ βζα δδιζμονβία κέςκ ζδζςηζηχκ επζπεζνήζεςκ παναβςβήξ 

HE απυ αζμαένζμ 

8.6 Βηναέξην 

8.6.1 ηνηρεία ππεξνρήο έλαληη ηνπ αληαγσληζκνύ 

 Μεβάθδ πενζεηηζηυηδηα ζε ιεεάκζμ (47%-54%) 

 Πνχηδ φθδ ιε ιδδεκζηή αλία (απμννίιιαηα) 

 Παναβςβή πνμσυκηςκ ιε ειπμνζηή αλία 

 Μείςζδ υβημο ζημοπζδζχκ 

 Μείςζδ ηςκ εηπμιπχκ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα 

8.7 Πξντόληα θαη ππεξεζίεο 

 Ζθεηηνζηή εκένβεζα 

 Θενιζηή εκένβεζα 

 Καφζζιμ ιεηαθμνχκ 

 Γζμπέηεοζδ ζημ δίηηομ ημο θοζζημφ αενίμο 
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8.7.1 Έκκεζνο Αληαγσληζκόο  

 πεηζγυιεκμξ ιε παναβςβή HE απυ αζμαένζμ 

Σνπνζεζία Ηδηνθηήηεο Δγθ/λε ηζρύο (MW) 

ΥΤΣΑ Άκς Λζμζίςκ, 

Αηηζηή 
ΖΛΔΚΣΧΡ 24 

ΥΤΣΑ Σαβανάδςκ, 

Θεζ/κζηδ 
ΖΛΔΚΣΧΡ 5 

Ζνάηθεζμ, Κνήηδ ΓΔΤΑ Ζναηθείμο 0,193 

Φοηάθθεζα, Αηηζηή ΓΔΤΑ Υακίςκ 7,4 

Υακζά, Κνήηδ ΔΤΓΑΠ 0,166 

ύλνιν  36,759 

 

 πεηζγυιεκμξ ιε παναβςβή HE απυ ΑΠΔ 

ΑΠΔ πλνιηθή Ηζρύο (MW) 

Αζμθζηή Δκένβεζα 445 

Τδναοθζηή Δκένβεζα 3076,32 

Ζθζαηή Δκένβεζα 

(θςημαμθηασηά) 
332 

 

 Δπζπεζνήζεζξ Παναβςβήξ HE   

o ΖΛΔΚΣΧΡ ΔΓΡΑΖ 

o ΓΔΚ-ΣΔΡΝΑ 

o ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΔΥΝΟΓΟΜΗΚΖ 

o INTRAKAT 
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8.8 Αλάιπζε SWOT 

ΓΤΝΑΣΑ ΖΜΔΗΑ (STRENGTHS) ΑΓΤΝΑΣΑ ΖΜΔΗΑ (WEAKNESSES) 

1.οιαμθή ζηδκ πνμζηαζία ημο 

πενζαάθθμκημξ 

1.Μζηνή πμζυηδηα παναβυιεκδξ 

δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ 

2.Μέβζζηδ απμδμηζηυηδηα ηδξ παναβςβήξ  

3.φβπνμκμξ ελμπθζζιυξ ηαζ ζηακυ 

πνμζςπζηυ 
 

4. ίβμονδ πεθαηεζαηή αάζδ βζα μνζζιέκμ 

πνμκζηυ δζάζηδια 
 

 

ΔΤΚΑΗΡΗΔ (OPPORTUNITIES) ΑΠΔΗΛΔ (THREATS) 

1.Απμθάζεζξ Δ.Δ. βζα πνμζηαζία ημο 

πενζαάθθμκημξ 

1.Παναπχνδζδ παναπάκς ηςκ 

απαζημφιεκςκ αδεζχκ παναβςβήξ HE 

απυ ΑΠΔ 

2. Ηζπφμκ κμιμεεηζηυ πθαίζζμ ζηδκ 

Δθθάδα 

2. Δίζμδμξ πμθθχκ επζπεζνήζεςκ ζημκ 

ηθάδμ 

3.Δλαζθαθζζιέκδ απυ ημ κυιμ 

αζςζζιυηδηα βζα 20 έηδ 

3.Άιεζεξ μιάδεξ εκδζαθενμιέκςκ ( 

Ακηίδναζδ ηαημίηςκ ηςκ βφνς 

πενζμπχκ) 

4.Ακαπυθεοηηδ ελάκηθδζδ ζοιααηζηχκ 

πδβχκ εκένβεζαξ 

4.Ανβή ακάπηολδ ηδξ παναβςβήξ 

εκένβεζαξ απυ ΑΠΔ ζηδκ Δθθάδα 

δ.Αλζυθμβμ δοκαιζηυ αζμιάγαξ ζημκ 

Δθθαδζηυ πχνμ 
 

6.οκεπήξ αφλδζδ ηδξ γήηδζδξ HE  
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8.8.1 πκπεξάζκαηα SWOT 

ΑΓΤΝΑΣΑ ΖΜΔΗΑ ΣΡΟΠΟΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ 

1.Μζηνή πμζυηδηα παναβυιεκδξ 

δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ 

Λυβς ημο δεδμιέκμο υβημο 

απμννζιιάηςκ δεκ ιπμνεί κα 

ακηζιεηςπζζεεί απυ ηδκ επζπείνδζδ 

ΑΠΔΗΛΔ  

1.Παναπχνδζδ παναπάκς ηςκ 

απαζημφιεκςκ αδεζχκ παναβςβήξ HE 

απυ ΑΠΔ 

Πνμξ ημ πανυκ δεκ αθμνά ηδκ 

επζπείνδζδ 

2.Δίζμδμξ πμθθχκ επζπεζνήζεςκ ζημκ 

ηθάδμ 
Μεβζζημπμίδζδ απυδμζδξ παναβςβήξ 

3.Άιεζεξ μιάδεξ εκδζαθενμιέκςκ 

(stakeholders) 

Δκδιένςζδ πμθζηχκ βζα ΥΤΣΑ ηαζ ηδκ 

επελενβαζία αζμαενίμο 

4.Ανβή ακάπηολδ ηδξ παναβςβήξ 

εκένβεζαξ απυ ΑΠΔ ζηδκ Δθθάδα 
Γεκ ιπμνεί κα επδνεαζεεί 

 

8.9 ηξαηεγηθή Marketing 

 Καεμνζζιυξ ηζιήξ απυ ημ άνενμ 12 ημο κυιμο 3468/2006 

 Τπμπνεςηζηή αβμνά εκένβεζαξ απυ ΓΔΖ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 13 ημο κυιμο 

3468/2006 

Δλέξγεηα πνπ παξάγεηαη από: Σηκή: 

Αζμθζηή εκένβεζα 73 €/MWh 

Αζμθζηή εκένβεζα πμο πανάβεηαζ απυ αζμθζηά πάνηα ζηδ 

εάθαζζα 
73 €/MWh 

Τδνμδθεηηνζημί ζηαειμί ιε εβη/κδ ζζπφ έςξ 15 MWe 73 €/MWh 

Φςημαμθηασηέξ ιμκάδεξ ιε εβη/κδ ζζπφ <100kWpeak 450 €/MWh 

Φςημαμθηασηέξ ιμκάδεξ ιε εβη/κδ ζζπφ >100kWpeak 400 €/MWh 

Μμκάδεξ αλζμπμίδζδξ ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ εηηυξ 

θςημαμθηασηχκ ιε εβη/κδ ζζπφ ιέπνζ 5 MWe 
250 €/MWh 

Μμκάδεξ αλζμπμίδζδξ ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ εηηυξ 

θςημαμθηασηχκ ιε εβη/κδ ζζπφ > 5 MWe 
230 €/MWh 

Γεςεενιζηή εκένβεζα, αζμιάγα, αένζα απυ πχνμοξ οβεζμκμιζηήξ 

ηαθήξ ηαζ εβηαηαζηάζεζξ αζμθμβζημφ ηαεανζζιμφ, αζμαένζα 
73 €/MWh 

Λμζπέξ ΑΠΔ 73 €/MWh 

 



Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Από Βιομάζα Πειραιάς,2012 

Κμηηυηδξ Πακαβζχηδξ ΣΔΗ Πεζναζά Γμοηυβζακκδξ Πακαβζχηδξ 

78 

8.10 Γηαδηθαζία αλάιεςεο δηαλνκήο από ΓΔΜΖΔ: 

1. Πνμζηυιζζδ ιεθέηδξ δδιζμονβίαξ ενβμζηαζίμο ζε ΓΔΜΖΔ 

2. οιπθήνςζδ ηαζ ηαηάεεζδ αίηδζδξ βζα ζφκδεζδ επζπείνδζδξ ιε ΓΔΜΖΔ 

3. Γήθςζδ πμζυηδηαξ ηδξ παναβυιεκδξ HE 

4. Γήθςζδ οπμζηαειμφ ηδξ ΓΔΖ βζα ζφκδεζδ 

8.11 Πξνκεζεπηέο: 

Deutz Packeting Haase , ISOBOX, Μπεηυκ Κνυκμξ, Γδιμοθάξ, Sierras, 

Sneider, Πεηζεηάηδξ, Γεκζηή Διπμνίμο ηαζ Βζμιδπακίαξ, Gryndfos Δθθάξ, Rockwool, 

ΗΓΔΝΟΡ, CIM 

8.12 ρέδην ιεηηνπξγίαο, αζθάιεηα θαη εγθαηαζηάζεηο 

πέδζμ Λεζημονβίαξ 

 Σμ αζμαένζμ ζοθθέβεηαζ ηαζ ιεηαθένεηαζ ιέζς ζςθδκχζεςκ ζημ ενβμζηάζζμ. 

 ηδ ζοκέπεζα εζζένπεηαζ ζε έκακ ρφηηδ έηζζ χζηε κα δζαηδνείηαζ ζηδ 

εενιμηναζία ηςκ 12°C.  

 Σέθμξ, αθμφ ημ αζμαένζμ πενάζεζ απυ έκα δμπείμ ζοιποηκςιάηςκ ηαηαθήβεζ 

ζηδκ βεκκήηνζα υπμο ηαζ ιεηαηνέπεηαζ ζε εκένβεζα 

Αζθάθεζα 

 ε πενίπηςζδ αθάαδξ εκενβμπμζείηαζ μ πονζυξ ηαφζδξ αζμαενίμο 

 ε ηάπμζμ ζηάδζμ ηδξ δζαδζηαζίαξ παναβςβήξ ημπμεεηείηαζ έκα υνβακμ 

ιεηνήζεςξ πμο εθέβπεζ ηδκ ηαηάζηαζδ ημο αενίμο. 

Δβηαηαζηάζεζξ 

Σέζζενα containers πμο ιεηαηζκμφκηαζ: 

 Ζθεηηνμθμβζηά, control room, βναθείμ 

 Απμεήηδ 

 οκενβείμ 

 Γεκκήηνζα 
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8.13 Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε 

8.13.1 πλνιηθό θόζηνο επελδύζεσλ 

Κόζηνο (έμνδα) ηδξύζεσο-νξγαλώζεσο 2010 2011 2012 

(ΠΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ)    

Κόζηνο πξνεπελδπηηθώλ κειεηώλ    

Μεθέηδ εβηαηάζηαζδξ ενβμζηαζίμο 3000 - - 

Πενζααθθμκηζηή ιεθέηδ 2000   

Λμζπέξ βναθεζμηναηζηέξ δζαδζηαζίεξ 

Γαπάλεο εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ    

Μζζεμί, επζδυιαηα, ημζκςκζηή αζθάθζζδ 

πνμζςπζημφ ζε πνμ-παναβςβζηή πενίμδμ 

27000   

Έμνδα ελάξμεσο    

Μζζεμί, επζδυιαηα, ημζκςκζηή αζθάθζζδ 

ιδπακμθυβμο/δθεηηνμθυβμο ιδπακζημφ, 

δθεηηνμθυβμο, ιδπακμηεπκίηδ 

84000 88200 92610 

Σεπκζηυξ ζφιαμοθμξ 14400 15120 15867 

Νμιζηυξ ζφιαμοθμξ 14400 15120 15867 

Οζημκμιζηυξ ζφιαμοθμξ 14400 15120 15867 

Λμβζζηήξ 9924 10420 10941 

Δηαζνία Security 2000 2100 2205 

Γζαηνυξ ενβαζίαξ 9600 10080 10584 
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Δηαζνία ηαεανζζιμφ 7200 7560 7938 

Γυζδ δακείμο 6300 16300 15512,5 

ΟΣΔ 1920 1984,2 2051,6 

Πονμπνμζηαζία 2000 2100 2205 

Όδνεοζδ-απμπέηεοζδ 1000 1045,6 1093,4 

Καηακάθςζδ πνχηςκ οθχκ 2400 2400 2400 

Πάβζεξ επεκδφζεζξ    

Γζαιυνθςζδ μζημπέδμο- πενζαάθθμκημξ πχνμο    

Ένβα πςιαημονβζημφ 10000 - - 

Κηήνζα-ένβα πμθζηζημφ ιδπακζημφ    

Βάζδ απυ ζηθδνυ ιπεηυ βζα container 10000   

Πενίθναλδ εβηαηαζηάζεςξ    

3 απθά containers πμο ιεηαηζκμφκηαζ (20m2) 12000 - - 

Κυζηδ ζπεδζάζεςξ επεκδοηζημφ πνμβνάιιαημξ 500 - - 

Αζθάθζζηνα 2600 2600 2600 

Απυηηδζδ ηεπκμθμβίαξ    

1 container βεκκήηνζαξ 400000 - - 
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Μδπακμθμβζηυξ ελμπθζζιυξ    

ςθήκαξ ζφκδεζδξ ηορέθδξ ιε ενβμζηάζζμ 13000 - - 

Φφηηδξ    

Φίθηνμ    

Γμπείμ ζοιποηκςιάηςκ βζα ζοθθμβή οβνχκ    

1 υνβακμ ιεηνήζεςξ βζα ιδπακέξ-αζμαένζμ    

ςθδκχζεζξ ζφκδεζδξ ελμπθζζιμφ ιε βεκκήηνζα    

ςθήκαξ ζφκδεζδξ ενβμζηαζίμο ιε οπμζηαειυ ηδξ 

ΓΔΖ 

5000 - - 

Λμζπέξ ηαθςδζχζεζξ-εβηαηάζηαζδ αοηχκ 107500 - - 

Ποθχκεξ θςηζζιμφ    

Ακηαθθαηηζηά, ενβαθεία 10000 - - 

Κυζηδ ζοκηήνδζδξ    

Αθθαβή θαδζχκ 4800 4800 4800 

Αθθαβή ιπμογζχκ 6000 6000 6000 

Λμζπέξ δζαδζηαζίεξ ζοκηήνδζδξ 2000 2000 2000 

Κυζημξ απμζαέζεςκ    

Απμζαέζεζξ βεκκήηνζαξ 24000 24000 24000 
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Απμζαέζεζξ ιδπακμθμβζημφ ελμπθζζιμφ 8130 8130 8130 

Απμζαέζεζξ εβηαηαζηάζεςκ 1320 1320 1320 

Κεθάθαζμ ηζκήζεςξ - - - 

Φυνμζ    

Έλμδα θμνμθμβζημφ εζζμδήιαημξ 7026,4 8115,8 6073,6 

Απνυαθεπηα βεβμκυηα    

Φοζζηά απνυαθεπηα 5000 5500 6050 

Μδπακμθμβζηά απνυαθεπηα    

 

8.13.2 Έζνδα 

  

 2010 2011 2012 

Έζνδα πσιήζεσλ 251499,6 274363,2 274363,2 

Λεηηνπξγηθά θόζηε 223394 241900 250068,7 

Έζνδα πξν θόξσλ (κηθηά) 28105,6 32463,2 24294,5 

Φόξνο 7026,4 8115,8 6073,6 

Έζνδα κεηά θόξσλ (θαζαξά) 21079,2 24347,4 18220,9 

 

Δβηαηεζηδιέκδ ζζπφξ:500kW → 500kWh βζα 1 χνα 

Τπμθμβίγμοιε:500kWh*0,87=435ΚkWh, 

0,87:ζοκηεθεζηήξ απυδμζδξ 

Γζα 1 ιένα:435kWh *24=10440kWh 

Γζα 1 ιήvα:10440kWh*30=313200kWh 

Γζα 1 πνυκμ:313200kWh*12=3758400kWh 

Ζ ηάεε kWh αβμνάγεηαζ απυ ΓΔΖ ιε 0,073€ ιέζς ζφιααζδξ, ζε ιεηνδηά. 
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8.13.3 Όξνη Γαλείνπ, ρξεκαηνδόηεζε θαη απνπιεξσκή 

Υνδιαημδυηδζδ: 

Δπζπμνήβδζδ 360.000 

Γάκεζμ 90.000 

Ίδζα Κεθάθαζα 150.000 

 

  

Πμζυ Γακείμο 90.000€ 

Δηήζζμ Δπζηυηζμ 7% 

Πενίμδμξ Γακείμο 10 έηδ 

Πενίμδμξ Υάνδημξ 1 έημξ 

οπκυηδηα Απμπθδνςιήξ Δλαιδκζαία 

Σνυπμξ Απμπθδνςιήξ Υνεμθοηζηυ 

Δλαζθαθίζεζξ 
Τπμεήηδ πνμζςπζηχκ 

αηζκήηςκ αλίαξ 108.000€ 

 

Απμπθδνςιή δακείμο: 

Έηνο Πνζό Γαλείνπ Πιεξσηέν Πνζό 
Αλεμόθιεην 

Τπόινηπν 

0 90.000   

1  6.300 90.000 

2  16.300 73.700 

3  15.512,5 74.487,5 

4  16.941,1 73.058,9 

5  18.476,48 71.523,82 

6  20.605 69.395 

7  23.649 66.351 

8  28.418 61.582 

9  37.092 52908 

10  59.208 0 
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8.13.4 Υξνλνδηάγξακκα 

Φάζε Γηαδηθαζία Γηάξθεηα Κόζηνο 

1 φζηαζδ εηαζνίαξ-βναθεζμηναηζηά 3 ιήκεξ 5000 € 

2 Οζημδμιζηά-δθεηηνμθμβζηά ένβα 1 ιήκαξ 127500 € 

3 Δβηαηάζηαζδ container 2 ιένεξ 19500 € 

4 
Σμπμεέηδζδ ζςθδκχζεςκ- 

ιδπακμθμβζημφ ελμπθζζιμφ 
2 εαδμιάδεξ 72000 € 

5 φκδεζδ ιε αβςβυ ηδξ ΓΔΖ 15 ιένεξ 5000 € 

6 Λεζημονβία ιμκάδαξ  180000 € 

 

8.13.5 Λεηηνπξγηθό Κόζηνο 

 2010 2011 2012 

Κυζημξ ακενχπζκμο δοκαιζημφ 155.924 € 163.720 € 171,906€ 

Γεκζηά έλμδα 7.400 € 7.900 € 8.450 € 

Κυζηδ ζοκηήνδζδξ 12.800 € 12.800 € 12.800 € 

Έλμδα οπδνεζζχκ ΟΣΔ 1.920 € 1.948,2 € 2.051,6 € 

Όδνεοζδ ηαζ απμπέηεοζδ 1.000 € 1.045 € 1.093,4 € 

Πονμπνμζηαζία 2.000 € 2.100 € 2.205 € 

Αζθάθζζηνα 2.600 € 2.600 € 2.600 € 

Απμζαέζεζξ 33.450 € 33.450 € 33.450 € 

Απμπθδνςιή δακείμο 6.300 € 16.300 € 15.512,5 € 

ΤΝΟΛΟ 223.394 € 241.900 € 250.068,8 € 
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8.13.6 Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ θαηαζθεπαζηηθήο πεξηόδνπ, 

2010, 2011, 2012 

 Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ θαηαζθεπαζηηθήο πεξηόδνπ 

Δηζπξάμεηο (εηζξνέο) Πιεξσκέο (εθξνέο) 

Δπζδυηδζδ 360.000 

Κυζημξ 

πνμεπεκδοηζηχκ ιεθεηχκ 
5.000 

Γαπάκεξ εηηεθέζεςξ 

ένβμο 
27.000 

Πμζυ Γακείμο 90.000 
Γζαιυνθςζδ μζημπέδμο 

ηαζ πενζαάθθμκημξ πχνμο 
10.000 

Κηήνζα ηαζ ένβα πμθζηζημφ 

ιδπακζημφ 
22.500 

Ηδζα Κεθάθαζα 150.000 
Απυηηδζδ ηεπκμθμβίαξ 400.000 

Μδπακμθμβζηυξ 

ελμπθζζιυξ 
135.500 

Σακεηαθέο Ρνέο = Δζζπνάλεζξ - Πθδνςιέξ = 600.000 - 600.000 = 0 

 

 Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ 2010 

Δηζπξάμεηο (εηζξνέο) Πιεξσκέο (εθξνέο) 

Έζμδα απυ 

πχθδζδ 

εκένβεζαξ 

251.500 

Λεζημονβζηά Έλμδα 183.644 

Φυνμζ 7.026,4 

Τπμθεζιιαηζηή Αλία 0 
Γυζδ Γακείμο 6.300 

Απμζαέζεζξ 33.450 

Σακεηαθέο Ρνέο = Δζζπνάλεζξ - Πθδνςιέξ = 251.500 - 196.970,4 = 54.529,6€ 
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 Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ 2011 

Δηζπξάμεηο (εηζξνέο) Πιεξσκέο (εθξνέο) 

Έζμδα απυ 

πχθδζδ 

εκένβεζαξ 

274.363,2 

Λεζημονβζηά Έλμδα 192.150 

Φυνμζ 8.115,8 

Τπμθεζιιαηζηή Αλία 54.529,6 
Γυζδ Γακείμο 16.300 

Απμζαέζεζξ 33.450 

Σακεηαθέο Ρνέο = Δζζπνάλεζξ - Πθδνςιέξ = 328.892,8 - 216.565,8 = 112.327€ 

 

 Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ 2012 

Δηζπξάμεηο (εηζξνέο) Πιεξσκέο (εθξνέο) 

Έζμδα απυ 

πχθδζδ 

εκένβεζαξ 

274.363,2 

Λεζημονβζηά Έλμδα 201.106,3 

Φυνμζ 6.073.6 

Τπμθεζιιαηζηή Αλία 112.327 
Γυζδ Γακείμο 15.512,5 

Απμζαέζεζξ 33.450 

Σακεηαθέο Ρνέο = Δζζπνάλεζξ - Πθδνςιέξ = 386.690,2 - 222.692,4 = 163.997,8€ 

 

8.13.7 Καζαξή Παξνύζα Αμία 

Έηνο Σακεηαθέο Ρνέο 
πληειεζηήο 

πξνεμόθιεζεο 

Πξνεμνθιεκέλεο 

Σακεηαθέο Ρνέο 

Καηαζηεοαζηζηή 

Πενίμδμξ 
0 1 0 

2010 54.529,6 0,926 50.494,409 

2011 112.327 0,857 96.264,239 

2012 163.997,8 0,794 130.214,25 

  ΠΑ= 276.972,88 

 

 

Άνα ΚΠΑ = 276.972,88 - 486.000 = -209.027,11 < 0 
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9. Βηβιηνγξαθία 

1. Νμιανπζαηή Αοημδζμίηδζδ Θεζζαθμκίηδξ (2000) : Μεθέηδ Καηάνηζζδξ 

Νμιανπζαημφ Πθαζζίμο Γζαπείνζζδξ ηενεχκ Απμαθήηςκ ημο Νμιμφ 

Θεζζαθμκίηδξ πμο εηπμκήεδηε απυ ηδκ Ακαημθζηή Ακαπηολζαηή Δηαζνία 

Ακαημθζηήξ Θεζζαθμκίηδξ, Β' Φάζδ, οκμπηζηή Πανμοζίαξ. 

2. Πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ απυ ηζξ αζμιδπακζηέξ δναζηδνζυηδηεξ - 

Πνυθδρδ αζμιδπακζηχκ αηοπδιάηςκ ιεβάθδξ έηηαζδξ - Γζαπείνζζδ ζηενεχκ 

απμαθήηςκ - Δθθδκζηυ Ηκζηζημφημ Τβζεζκήξ ηαζ Αζθάθεζαξ ηδξ Δνβαζίαξ 

(ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ). 

3. ηέθζμξ Φςιάξ (Πενζααθθμκημθυβμξ) : Έηεεζδ ημο εθθδκζημφ βναθείμο ηδξ 

GREENPEACE Νμέιανζμξ ημο 2005. 

4. ημζπεία βζα ημκ ΥΤΣΑ Α. Λζμζίςκ απυ ημκ ΔΓΚΝΑ. 

5. «Σα πθεμκεηηήιαηα ηδξ αζμιάγαξ ηαζ δ απμζημθή ηδξ ΔΛΛΔΒΗΟΜ» Άνενμ 

ημο Ακη. Δ. Γενάζζιμο, ιδπακμθυβμο – δθεηηνμθυβμο ιδπακζημφ ΔΜΠ – MSc 

πνμέδνμο ΔΛΛΔΒΗΟΜ, Πενζμδζηυ Ναοηειπμνζηή GREEN TANK, ζεθ 66-71, 

επηέιανζμξ 2010 

6. Κμδμζάηδξ Δ. Γδιήηνδξ, Γηαρείξηζε θπζηθώλ πόξωλ θαη ελέξγεηα, ζεθ. 233-

240, εηδ. Α.ηαιμφθδ, Αεήκα, 1994 

7. Βάιαμοηα Γέζπμζκα, Βηνκάδα: Βηνελέξγεηα θαη Πεξηβάιινλ, εηδ. Σγζυθα, 2008 

8. Αζδιαημπμφθμο Λζχηδ-Λεζαάδα, Αηνιηθή θαη άιιεο αλαλεώζηκεο κνξθέο 

ελέξγεηαο, εηδ. οιιεηνία 

9. Σζχκδξ ηοθζακυξ, Δπεμεξγαζία ιπκάηωλ, εηδ. Παπαζςηδνίμο, 2004 

10.  Μπαθανάξ, Κ.Α. (1991). Μεζαλόιε θαη ζπλζεηηθή βελδίλε ζαλ ελαιιαθηηθά 

θαύζηκα, Γεθηίμ ΠΓΜΖ, Πακεθθήκζμξ φθθμβμξ Γζπθςιαημφπςκ 

Μδπακμθυβςκ Ζθεηηνμθυβςκ 

11.  μφηεν Υ, (1995). Η Βηνκάδα θαη ε ελεξγεηαθή ηεο αμηνπνίεζε. Παξαγωγή – 

δπλακηθό. Μδκζαία ηεπκζηή επζεεχνδζδ, Νμ 41, Ημφκζμξ. 

12.  Υμοδάθδ, Π. , Αθελάκδνμο, Β. , Μπμφηδξ, Η. , (1995) Αμηνπνίεζε ηεο 

βηνκάδαο ζε ζπζηήκαηα ζπκπαξαγωγήο, Μδκζαία ηεπκζηή επζεεχνδζδ, Νμ44, 

επηέιανζμξ 

13.  Τπμονβείμ Βζμιδπακίαξ, εκένβεζαξ ηαζ ηεπκμθμβίαξ, ΤΒΔΣ (1989). 

Αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα, Αεήκα. 

14.  Γεθεβέκδξ Η.Η. , Αλαυπμοθμξ Π.Η. , Πεγέο ελέξγεηαο ζπκβαηηθέο θαη 

αλαλεώζηκεο (2005) 

15. www.eea.eu.inf 

16. http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=292&language=el-GR 

17. http://library.tee.gr/digital/m2483/m2483_mourtsiadis1.pdf 

18. http://library.tee.gr/digital/m2483/m2483_sioulas.pdf 

19. http://www.cres.gr/services/istos.chtm?prnbr=24773&locale=el 

20. http://hachp.gr/modules/content/index.php?id=15 

21. www.biomassenergy.gr 

22. www.biofuels.gr 

http://www.eea.eu.inf/
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=292&language=el-GR
http://library.tee.gr/digital/m2483/m2483_mourtsiadis1.pdf
http://library.tee.gr/digital/m2483/m2483_sioulas.pdf
http://www.cres.gr/services/istos.chtm?prnbr=24773&locale=el
http://hachp.gr/modules/content/index.php?id=15
http://www.biomassenergy.gr/
http://www.biofuels.gr/


Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Από Βιομάζα Πειραιάς,2012 

Κμηηυηδξ Πακαβζχηδξ ΣΔΗ Πεζναζά Γμοηυβζακκδξ Πακαβζχηδξ 

88 

23. www.agroenergy.gr 

24. http://www.eia.gov/oiaf/analysispaper/biomass/index.html 

25. http://agiabarbarapatras.blogspot.gr/2010/06/i.html 

26. http://www.amcoelectric.gr/Article/12/ 

27. http://imarinakis.webs.com/biomass_energy.htm 

28. http://www.nexans.gr/eservice/Greece-

el_GR/navigate_183212/AL_XLPE_PVC_12_20KV_.html#top 

 

http://www.agroenergy.gr/
http://www.eia.gov/oiaf/analysispaper/biomass/index.html
http://agiabarbarapatras.blogspot.gr/2010/06/i.html
http://www.amcoelectric.gr/Article/12/
http://imarinakis.webs.com/biomass_energy.htm
http://www.nexans.gr/eservice/Greece-el_GR/navigate_183212/AL_XLPE_PVC_12_20KV_.html#top
http://www.nexans.gr/eservice/Greece-el_GR/navigate_183212/AL_XLPE_PVC_12_20KV_.html#top

