
http://www.pkm.gov.gr 1  

            

 

 

 
∆10 

ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                    ΘΕΜΑ 9ο 
Γνωµοδότηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της υφιστάµενης δραστηριότητας ‘’Εργοστάσιο 

παραγωγής χρωµάτων, ασταριών, πισσοειδών & υφαλοχρωµάτων’’ της εταιρείας µε την επωνυµία 
‘’HB BODY Α.Β.Ε.Ε.’’, στο Ο.Τ. 50 της ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, ∆. ∆έλτα, Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ. 
 
Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 9ο θέµα ηµερήσιας ∆ιάταξης «Γνωµοδότηση 
για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της υφιστάµενης δραστηριότητας ‘’Εργοστάσιο παραγωγής 
χρωµάτων, ασταριών, πισσοειδών & υφαλοχρωµάτων’’ της εταιρείας µε την επωνυµία ‘’HB BODY 

Α.Β.Ε.Ε.’’, στο Ο.Τ. 50 της ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, ∆. ∆έλτα, Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ.» και έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής το µε αρ. πρωτ. 604/15-04-2019 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη 
Μ.Ε.Θ.. Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στην κ. Κ. Χονδροµατίδου, υπάλληλο του Τµήµατος Χορήγησης 
Αδειών Βιοµηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων & Επαγγελµάτων της ∆/νσης Ανάπτυξης & 
Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, προκειµένου να εισηγηθεί το θέµα. Η κ. Χονδροµατίδου έθεσε υπόψη 
της Επιτροπής την µε αρ. πρωτ.: 118948(2928)/15-04-2019 εισήγηση του Τµήµατος Χορήγησης Αδειών 
Βιοµηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων & Επαγγελµάτων της ∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. 
Θεσσαλονίκης. Παρουσίασε συνοπτικά τη δραστηριότητα της υπό εξέταση µονάδας καθώς και τους λόγους 
επέκτασής της. Ενηµέρωσε τα µέλη ότι η υπηρεσία γνωµοδοτεί θετικά µε την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
Γραµµατεία Μητροπολιτικής Επιτροπής 
 
Ταχ. ∆/νση     : Β. Όλγας 198 
Ταχ. Κώδ.      : 546 55, Τ.Θ. 18240 
Πληροφορίες : Α. Τριανταφύλλου 
Τηλ.               : 2313 319 650 
Fax.               : 2313 319 723 
Email             : me@pkm.gov.gr 

  

 
Ηµεροµηνία: 08 Μαΐου 2019 

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εξερχοµένου): 243747 (163) 

 

Αρ. Απόφασης Μ.Ε.: 55/19-04-2019  

Απόσπασµα Πρακτικού αρ. 7/2019  

Αρ. Πρωτοκόλλου 

(Εισερχοµένου): Γ.ΑΝ. Μ.Ε.Θ. 604/15-04-2019                                                                                                                                

Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 

έργου ή δραστηριότητας: 1811002326 
 

  

  
ΠΡΟΣ : 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας – Θράκης 
∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Κ.Μ. 
Τµήµα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασµού 

 

 
Στρωµνίτσης 53, 54248, Θεσ/νίκη 
 

ΑΔΑ: ΩΣ117ΛΛ-ΗΦΙ



http://www.pkm.gov.gr 2  

οι όροι και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εισήγηση. Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους κ. 
Παυλίδου Φωτεινή – Νιόβη, κ. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου Χρυσούλα και τον κ. Ιγνατιάδη Θεόδωρο, 
τακτικά µέλη. Στις ερωτήσεις απάντησε η κ. Χονδροµατίδου. Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των µελών της 
Μητροπολιτικής Επιτροπής. Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει λευκό και 
επικεντρώθηκε στη σηµασία της διενέργειας ελέγχων στην εταιρεία. Η κ. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου 
Χρυσούλα, τακτικό µέλος, δήλωσε ‘’παρούσα’’, καθώς δεν πείστηκε από την εισήγηση της υπηρεσίας. Η κ.  
Παυλίδου Φωτεινή – Νιόβη και η κ. Χαραλαµπίδου ∆έσποινα, τακτικά µέλη, καθώς και ο κ. Γάκης 
Βασίλειος, Αντιπρόεδρος, δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά, εφόσον δεν προβληµατίζει κάτι την 
εισηγήτρια υπηρεσία στη λειτουργία της εταιρείας και εφόσον δεν υπάρχουν σε βάρος της καταγγελίες, 
επισηµαίνοντας ωστόσο την αναγκαιότητα τήρησης των περιβαλλοντικών όρων. Μετά την ολοκλήρωση 
των τοποθετήσεων η κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ., πρότεινε τη θετική γνωµοδότηση επί 
της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητας. 

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

(∆ΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Μ.Ε.Θ.) 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

∆/νση  Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης 
Τµήµα Χορήγησης Αδειών Βιοµηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων & Επαγγελµάτων 

 

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή 
ΦΟΡΕΑΣ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ 
ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η 
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

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

 

 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 Κατόπιν σχετικού αιτήµατος της περιβαλλοντικής αρχής για το έργο - δραστηριότητα του σηµείου 1 του 
παρόντος, η Μητροπολιτική Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη την µε αρ. πρωτ.: 118948 (2928)/15-04-2019 
εισήγηση του Τµήµατος Χορήγησης Αδειών Βιοµηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων & Επαγγελµάτων της 
∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης του σηµείου 2 του παρόντος, το µε αρ. πρωτ. 
604/15-04-2019 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., το άρθρο 213 του Ν. 
3852/2010 ‘‘περί αρµοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής’’, την υπ’ αριθµ. 46/Ορθή Επανάληψη/2017 
απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας ‘‘περί εκλογής τακτικών και 
αναπληρωµατικών µελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης’’, την 
µε αρ. πρωτ. 16534, 15078/14-03-2017 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – 
Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και αναπληρωµατικών µελών Μητροπολιτικής Επιτροπής 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθµ. 32/2017 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής 
«περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης», η οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε ως προς τη νοµιµότητά της µε το µε αρ. πρωτ.: 18345/23-
03-2017 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, την µε αρ. πρωτ. 359184(6447)/01-
09-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί Ορισµού Γραµµατέα και αναπληρωτή 
Γραµµατέα της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ.», γνωµοδοτεί επί του φακέλου της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ως εξής: 
 
                                                            Γνωµοδοτεί  κατά  πλειοψηφία  

                (µειοψηφούντων των κ. Ιγνατιάδη Θεόδωρου που ψήφισε λευκό και κ. Παλιαδέλη –  

                                                Σαατσόγλου Χρυσούλας που δήλωσε ‘’παρούσα’’) 

                                                            
Θετικά για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της υφιστάµενης δραστηριότητας ‘’Εργοστάσιο παραγωγής 
χρωµάτων, ασταριών, πισσοειδών & υφαλοχρωµάτων’’ της εταιρείας µε την επωνυµία ‘’HB BODY 

Α.Β.Ε.Ε.’’, στο Ο.Τ. 50 της ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, ∆. ∆έλτα, Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ., σύµφωνα µε την 
εισήγηση που ακολουθεί. 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της δραστηριότητας  HB BODY ΑΒΕΕ  που είναι εγκατεστηµένη  στη 
ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, στο Ο.Τ. 50 (επί των οδών ΝΒ6β, ∆Α9 & ΝΒ7). Επισηµαίνεται ότι η υπό εξέταση 
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µονάδα βρίσκεται εγκατεστηµένη στην εν λόγω θέση και λειτουργεί από το 1997 και ασχολείται µε την 
παραγωγή, συσκευασία και εµπορία χρωµάτων, πισσοειδών, και ασταριών . Η εταιρεία είναι κυρίως εξαγωγική 
µε το ενενήντα τοις εκατό (90%) των προϊόντων της να εξάγεται σε εβδοµήντα πέντε (75) χώρες σε όλο τον 
κόσµο, ενώ παράλληλα κατέχει ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά. 
 
Στα πλαίσια διαρκούς ανάπτυξης, εξέλιξης των διαδικασιών παραγωγής, αλλά και παροχής  προστιθέµενης 
αξίας στον πελάτη, η εταιρεία δροµολογεί την επέκταση της δραστηριότητά της µε την παραγωγή βιοκτόνων 
προϊόντων (υφαλοχρωµάτων), η οποία θα γίνεται µε απλή ανάµειξη των πρώτων υλών χρησιµοποιώντας τον 
υφιστάµενο µηχανολογικό εξοπλισµό της δραστηριότητας, χωρίς να απαιτεί κτιριακή και µηχανολογική 
επέκταση. 
Ο πλησιέστερος στο υπό µελέτη εργοστάσιο οικισµός είναι αυτός της Σίνδου, σε απόσταση περί τα 1.200m 
νότια του γηπέδου εγκατάστασης αυτού.  
Πλησιέστερα στην υπό µελέτη δραστηριότητα εντοπίζονται οι κάτωθι προστατευόµενες περιοχές του 
Ευρωπαϊκού Οικολογικού δικτύου Natura 2000: 

• Προστατευόµενη περιοχή "∆έλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκµονα – Αλυκή Κίτρους" (GR1220010), η 
οποία έχει χαρακτηριστεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π. ή S.P.A.) και λαµβάνει χώρα σε 
απόσταση περί τα 1.800m ανατολικά του υπό µελέτη εργοστασίου. 

• Προστατευόµενη περιοχή "∆έλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκµονα - Ευρύτερη περιοχή - Αξιούπολη" 
(GR1220002), η οποία έχει χαρακτηριστεί ως Ειδική Ζώνη ∆ιατήρησης (Ε.Ζ.∆. ή S.A.C.) και 
λαµβάνει χώρα σε απόσταση περί τα 1.900m ανατολικά του υπό µελέτη εργοστασίου.  

 

ΦΟΡΕΑΣ : HB BODY ΑΒΕΕ 

ΕΙ∆ΟΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤ
ΑΣ 

: 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΑΣΤΑΡΙΩΝ, ΠΙΣΣΟΕΙ∆ΩΝ & 

ΥΦΑΛΟΧΡΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ HB BODY ΑΒΕΕ 

  

Νόµιµος Εκπρόσωπος: κος Βασιλειάδης Βασίλειος 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: κος Πασβάτης Νικόλαος 

ΑΦΜ: 094258176     ∆ΟΥ: ΦΑΕ Θεσσαλονίκης 

Τηλ.: 2310790000       E-mail: hbbody@hbbody.com 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
 

 Για το υπό µελέτη εργοστάσιο έχουν εκδοθεί τα κάτωθι: 
- Η µε αρ. πρωτ. 11756/πε/07.01.2008 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) από τη ∆/νση 

Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  
- Η µε αρ. πρωτ. 522110/11940/2017/24.04.2018 Υπαγωγή του έργου σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές 

δεσµεύσεις. 
 
Η παρούσα µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, υποβάλλεται λόγω τροποποίησης – επέκτασης του υπό 
µελέτη εργοστασίου της εταιρείας HB BODY ΑΒΕΕ, ως προς την παρασκευή / συσκευασία βιοκτόνων 
προϊόντων (υφαλοχρωµάτων), χωρίς ωστόσο να απαιτείται κτιριακή και µηχανολογική επέκταση. Η παραγωγή 
των υφαλοχρωµάτων θα γίνεται µε απλή ανάµειξη των πρώτων υλών χρησιµοποιώντας τον υφιστάµενο 
µηχανολογικό εξοπλισµό της δραστηριότητας.  
 
Το υπό µελέτη εργοστάσιο, λαµβάνοντας υπόψη και την αιτούµενη µε την παρούσα µελέτη τροποποίηση, θα 
δραστηριοποιείται κυρίως: 
Στην παραγωγή, συσκευασία και εµπορία: 

� χρωµάτων 
� ασταριών 
� πισσοειδών και 
� υφαλοχρωµάτων 

 

Το γήπεδο εγκατάστασης του υπό µελέτη εργοστασίου ανέρχεται στα 27.963,60m2. 
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ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Σύµφωνα µε την υπ’ αρ. ∆ΙΠΑ/οικ37674/10.08.2016 (ΦΕΚ 2471/Β/2016) Υ.Α., όπως ισχύει, το υπό µελέτη 
έργο ανήκει στην 9η Οµάδα Έργων "Βιοµηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις" και αφορά σε 
εργοστάσιο παραγωγής χρωµάτων, ασταριών, πισσοειδών & υφαλοχρωµάτων.  
 
Η κατάταξη του υπό µελέτη έργου, σύµφωνα µε την ως άνω Υ.Α. παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί. 
 
Πίνακας 1.: Κατάταξη του υπό µελέτη εργοστασίου, σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 

∆ΙΠΑ/οικ37674/10.08.2016, όπως ισχύει. 
 

Οµά

δα 

έργω

ν 

Α/

Α 

Είδος έργου - 

δραστηριότητας 

Υποκατη

γ. Α1 
Υποκατηγ. Α2 

Κατηγορία 

Β 
Παρατηρήσεις 

9η 97 

Παραγωγή 
παρασιτοκτόνων 

και άλλων 
αγροχηµικών 
προϊόντων 

Παραγωγ
ή µε 

χηµική 
µετατροπ

ή 

Παραγωγή µε απλή 

ανάµειξη ή αραίωση 
 

Η συσκευασία ή / και 
αποθήκευση ως 

αυτοτελής 
δραστηριότητα 
εντάσσεται στις 

περιπτώσεις µε α/α 201, 
204 

9η 98 

Παραγωγή 
χρωµάτων, 

βερνικιών και 
παρόµοιων 

επιχρισµάτων, 
µελανών 

τυπογραφίας και 
µαστιχών (στόκου) 

 

> 30t/ηµέρα ή 
> 15t/ηµέρα και > 150 
µόρια ή ≤ 15 t/ηµέρα 

& >200 µόρια 

Οι 
δραστηριότη
τες που δεν 
υπάγονται 

στην 
κατηγορία Α 

Εξαιρούνται τα 
επαγγελµατικά 
εργαστήρια 

       

 
 
Βάσει του ανωτέρω πίνακα, επισηµαίνονται τα κάτωθι: 
! η παραγωγή των υφαλοχρωµάτων θα πραγµατοποιείται µε απλή ανάµειξη ή αραίωση και όχι µε χηµική 

µετατροπή, ενώ η µέση ηµερήσια παραγωγή θα ανέρχεται σε 41,67tn 

! η ηµερήσια παραγωγή χρωµάτων, βερνικιών κ.λπ. ανέρχεται σε 22,21tn 
! η συνολική µοριοδότηση της εγκατάστασης, σύµφωνα µε τον Πίνακα 4 της 9ης Οµάδας, ανέρχεται σε 30 

µόρια 
 
Βάσει των ανωτέρω και σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του Άρθρου 1 του Ν. 4014/2011, έργο ή δραστηριότητα 
που περιλαµβάνει επί µέρους έργα ή δραστηριότητες, κατατάσσεται στην υποκατηγορία του επί µέρους έργου 
ή δραστηριότητας µε τις σηµαντικότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον και συνεπώς στην υψηλότερη 
υποκατηγορία. Συνεπώς το υπό µελέτη έργο, λαµβάνοντας υπόψη και την προσθήκη της δραστηριότητας 
παραγωγής υφαλοχρωµάτων, κατατάσσεται πλέον περιβαλλοντικά στην υποκατηγορία Α2. 
 

 
Αντίστοιχα, µε βάση την ΚΥΑ οικ.3137/191/Φ15 (ΦΕΚ 1048/Β/04.05.2012), όπως ισχύει, η εν λόγω 
δραστηριότητα κατατάσσεται στη µέση όχληση, σύµφωνα και µε τον ακόλουθο πίνακα. Στον ίδιο πίνακα 
παρατίθεται η κατάταξη της δραστηριότητας σύµφωνα µε την ελληνική και ευρωπαϊκή στατιστική ταξινόµηση 
οικονοµικών δραστηριοτήτων (ΣΤΑΚΟ∆ και NACE). 
 
Πίνακας 2: Κατάταξη έκαστης δραστηριότητας της υπό µελέτη µονάδας, βάσει της στατιστικής 
ταξινόµησης οικονοµικών δραστηριοτήτων (ΣΤΑΚΟ∆ / NACE) και των βαθµών όχλησης, βάσει της 
ΚΥΑ οικ.3137/191/Φ15 (ΦΕΚ 1048Β/04.05.2012), όπως ισχύει. 
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Είδος έργου 

Α/Α 
ΚΩ∆ΙΚ
ΟΣ 

ΕΣΥΕ  

Υψηλή όχληση 
Μέση 

όχληση 
Χαµηλή όχληση 

Παραγωγή 
παρασιτοκτόνων 

και άλλων 
αγροχηµικών 
προϊόντων 

94 
 

20.20 

Όλες όσες 
περιλαµβάνουν χηµική 

µετατροπή 

Όσες 
περιλαµβάνο
υν µόνο 

απλή 

ανάµειξη ή 

συσκευασίας 
πρώτων 
υλών 

 

Παραγωγή 
χρωµάτων, 

βαρνικιών και 
παρόµοιων 

επιχρισµάτων, 
µελανών 

τυπογραφίας και 
µαστιχών  

95 
 

20.30 
 > 150 kW ≤ 150 kW 

 
Βάσει του παραπάνω πίνακα και δεδοµένου ότι : 
! η παραγωγή των υφαλοχρωµάτων θα πραγµατοποιείται µε απλή ανάµειξη ή αραίωση και όχι µε χηµική 

µετατροπή και  
! η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς της µονάδας ανέρχεται σε 2.399 kW 

προκύπτει ότι η υπό µελέτη µονάδα παραµένει στη µέση όχληση 
 

 

• Η υπό εξέταση δραστηριότητα δεν υπάγεται στις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 

354Β/2016) για τον "Καθορισµό µέτρων και όρων για την αντιµετώπιση κινδύνων από ατυχήµατα µεγάλης 
έκτασης σε εγκαταστάσεις ή µονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συµµόρφωση µε τις 
διατάξεις της οδηγίας 2003/105/ΕΚ «για τροποποίηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συµβουλίου για την 
αντιµετώπιση των κινδύνων µεγάλων ατυχηµάτων σχετιζοµένων µε επικίνδυνες ουσίες» του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης ∆εκεµβρίου 2003". Ειδικότερα, η υπό µελέτη µονάδα 
αποθηκεύει επικίνδυνες ουσίες, ως πρώτες ύλες και ως προϊόντα, όµως η ποσότητα των επικίνδυνων αυτών 
ουσιών στην εγκατάσταση, σε περίπτωση απώλειας ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας, 
συµπεριλαµβανοµένης και της αποθήκευσης αυτών, δεν ξεπερνάει τα όρια που απαριθµούνται στο 
Παράρτηµα Ι µέρος 1 στήλη 2 της ΚΥΑ 172058/2016.  

 

Περιγραφή των κτιριακών εγκαταστάσεων  

Το υπό µελέτη εργοστάσιο αποτελείται από επτά (7) κτιριακές εγκαταστάσεις που χωροθετούνται εντός 
οικοπέδου, έκτασης 27.963,60m2.  
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Απόσπασµα δορυφορικής απεικόνισης (google earth), όπου µε κόκκινο πολύγωνο σηµειώνεται το οικόπεδο 

εγκατάστασης του υπό µελέτη εργοστασίου. Στο ανωτέρω σχήµα εµφαίνονται οι κτιριακές 
εγκατάστασης που χωροθετούνται εντός του οικοπέδου, καθώς και η αρίθµηση αυτών. 

 
 Χρήση έκαστης κτιριακής εγκατάστασης. 

Α/Α 

Κτιρίου 
Χρήση κτιρίου 

1 Παραγωγή ασταριών και πισσοειδών 
2 Αποθήκη µεταλλικών κουτιών συσκευασίας 
3 ∆εξαµενές αποθήκευσης διαλυτών & φούρνοι βαφής για τον ποιοτικό έλεγχο των 

προϊόντων 
4 Παραγωγή χρωµάτων & βιοκτόνων προϊόντων (υφαλοχρωµάτων) 
5 Αποθήκη – Συσκευασία προϊόντων 
6 Μονάδα εργαστηρίων – Εκπαιδευτικό Κέντρο Εφαρµογών 
7 Κτίριο γραφείων ∆ιοίκησης 

 

Μηχανολογικός εξοπλισµός 

Η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς του µηχανολογικού εξοπλισµού της υπό µελέτη µονάδας, σύµφωνα µε την 
υπ΄ αριθµ. πρωτ.  15/Φ.14.2.21770/5/17932/19.09.2008 Άδεια Λειτουργίας της ∆/νση Ανάπτυξης, της Ν.Α. 
Θεσσαλονίκης, ανέρχεται σε 2.399,00 kW  
 
Πέραν της ανωτέρω ισχύoς, που αφορά την παραγωγική διαδικασία του εργοστασίου, η υπό εξέταση µονάδα 
περιλαµβάνει και βοηθητικό ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό, ισχύος 159,5 kW που αφορά την πυρόσβεση 
και 192,25 kW που αφορά το εργαστήριο – χηµείο. 

Απασχολούµενο προσωπικό 

Στο υπό µελέτη εργοστάσιο απασχολούνται µόνιµα 100 άτοµα. Η επιχείρηση λειτουργεί 5 ηµέρες την 
εβδοµάδα, σε 1 βάρδια 8ώρου.  
 
Κατανάλωση Πρώτων Υλών - Προϊόντα 

ΑΔΑ: ΩΣ117ΛΛ-ΗΦΙ



http://www.pkm.gov.gr 7  

Οι χρησιµοποιούµενες πρώτες του υπό µελέτη εργοστασίου, καθώς και η ετήσια ποσότητα αυτών, εµφαίνεται 
στον πίνακα που ακολουθεί: 
 
    Πρώτες ύλες του υπό µελέτη εργοστασίου, για την παραγωγή χρωµάτων, ασταριών και πισσοειδών. 

Πρώτη ύλη Φυσική κατάσταση 
Ποσότητα 

(tn/έτος) 
Είδος συστατικού 

Ακρυλική ρητίνη Υγρό 529 Συνδετικό µέσο 
∆ιοξείδιο του τιτάνιου Στερεό 407 Χρωστικό µέσο  

Αιθάλη Στερεό 11 ∆ιαλύτης (αραιωτικό) 
Τάλκης Στερεό 304 Χρωστικό µέσο 

Ανθρακικό ασβέστιο Στερεό 1.337 Χρωστικό µέσο 
Οξικός εστέρας αλκοόλης Υγρό 138 ∆ιαλύτης (αραιωτικό) 

Αλκυδική ρητίνη Υγρό 483 Συνδετικό µέσο 
Οξείδιο σιδήρου Στερεό 14 Πληρωτικό 

Σµεκτίτης Στερεό 83 Χρωστικό µέσο 
Πίσσα ασφάλτου Υγρό 462 - 

Βεντονίτης Στερεό 138 Πρόσθετο  
shellsoLA υγρό 275 ∆ιαλύτης (αραιωτικό) 
Ξυλόλιο Υγρό 159 ∆ιαλύτης (αραιωτικό) 
Τολουόλιο υγρό 702 ∆ιαλύτης (αραιωτικό 
Ακετόνη Υγρό 35 ∆ιαλύτης (αραιωτικό) 

Αλκυδική ρητίνη υγρό 125 Συνδετικό µέσο 
∆ιαβρέκτης Στερεό 4,4 Πρόσθετο 
Πιγµέντα Στερεό 30 Χρωστικό µέσο 
Παχυντής Στερεό 5 Πρόσθετο 
Στεγνωτικό Στερεό 7,6 Πρόσθετο 
Γλασαριστικό Υγρό 6 Πρόσθετο (µάλλον) 
Β.ΑCETATE Υγρό 45 ∆ιαλύτης (αραιωτικό) 

WHITE SPIRIT Υγρό 18 ∆ιαλύτης (αραιωτικό) 
ΕΤΗΥL ACETATE Υγρό 12 ∆ιαλύτης (αραιωτικό) 

Σύνολο  5.330  

 
Αντίστοιχα, τα παραγόµενα προϊόντα του υπό µελέτη εργοστασίου, καθώς και η ετήσια ποσότητα αυτών, 
εµφαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 
                        Παραγόµενα προϊόντα (περιβαλλοντικά αδειοδοτηµένα) υπό µελέτη εργοστασίου. 

 

Προϊόντα Φυσική κατάσταση Ποσότητα (tn) 
ακρυλικά αστάρια υγρή 1.380 

αλκυδικά αστάρια υγρή 1.380 
πισσοειδή υγρή 1.380  

πισσοειδή µε βάση πίσσα 
ασφάλτου 

πολτός 690 

ακρυλικά χρώµατα υγρή 200 
αλκυδικά χρώµατα υγρή 300 

Σύνολο  5.330 
 
Πρώτες ύλες του υπό µελέτη εργοστασίου, για την παραγωγή βιοκτόνων προϊοντων (υφαλοχρώµατα). 

 

Πρώτη ύλη Ποσότητα (tn) Είδος συστατικού 
ANTI-TERRA-U * 25,00 ∆ιαβρέκτης / Πρόσθετο 
LUVOGEL 4 30,00 Πρόσθετο  
SOY LECITHIN 2:1 XYLOL 71,65 Πρόσθετο 
ΧΛΩΡΟΠΑΡΑΦΙΝΗ 50% 200,00 Πρόσθετο  
BAYFERROX RED 130 M  95,00 Χρωστικό µέσο 
CUPROUS OXIDE RED 
NORDOX 1.570,00 

Πρόσθετο (είδος βιοκτόνου) 
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HELIOGEN BLUE L6975 F  73,84 Χρωστικό µέσο 
CARBON BLACK 10,55 Χρωστικό µέσο  
JAYFLEX DINP 105,49 Πρόσθετο 
LAROFLEX MP 35 416,46 Συνδετικό µέσο 
PROCOL ST 1.355,99 Πρόσθετο 
LUVOTIX R-RF 26,37 Πρόσθετο 
TALC FINNTALC M15 * 632,91 Χρωστικό µέσο 
TALC FINNTALC M40 * 250,00 Χρωστικό µέσο 
ZINC OXIDE 1.445,95 Οξείδιο Ζn Χρωστικό µέσο 
SHELLSOL A * 1.435,65 ∆ιαλύτης 
XYLENE * (XYLOL) 1.536,62 Ξυλόλιο / ∆ιαλύτης 
AEROSIL 200 92,19 Πληρωτικό 
ECONEA  295,36 Πρόσθετο (είδος βιοκτόνου) 
ZINC PYRION 330,97 Πρόσθετο (είδος βιοκτόνου) 

Σύνολο 10.000,00  

 
                 Προτεινόµενα προς περιβαλλοντική αδειοδότηση βιοκτόνα προϊόντα (υφαλοχρώµατα). 

 

Προϊόντα Φυσική κατάσταση Ποσότητα (tn) 
ANTIFOULING CU MENOR 02 

RED 
υγρή 5.000 

ANTIFOULING ECO BLUE D υγρή 5.000 
Σύνολο  10.000 

 
Κατανάλωση νερού  
Οι ανάγκες σε νερό κατά τη λειτουργία του υπό µελέτη εργοστασίου αφορούν: 

� ανάγκες υγιεινής προσωπικού 
� ανάγκες για υδατοχρώµατα 

 
Οι ποσότητες νερού που απαιτούνται για την ικανοποίηση των ανωτέρω αναγκών εκτιµώνται σε: 

� ανάγκες υγιεινής προσωπικού : 15 - 20m3/d  
� ανάγκες για υδατοχρώµατα : 1000lt/µήνα ή 1m3/µήνα  

 
Το εργοστάσιο υδροδοτείται µε πόσιµο νερό από το δίκτυο της Βιοµηχανικής περιοχής µε αγωγό 1". 
 
Κατανάλωση Ενέργειας   
Ενεργειακά το εργοστάσιο καλύπτεται µε ηλεκτρική ενέργεια µέσης τάσης µέσω δύο µετασχηµατιστών 630 
KVA ο καθένας, έχει εγκατεστηµένη ισχύ 1.120 KVA, και µέγιστη ζήτηση 800kW. Η µέση ηµερήσια 
κατανάλωση είναι της τάξης των 3.000KWh και η µηνιαία κατανάλωση της τάξεως των 60.000kWH. 
 
Τα κτίρια της εγκατάστασης θερµαίνονται µέσω λέβητα κεντρικής θέρµανσης (σύνολο 5 λέβητες) µε 
θερµαντικά σώµατα. Το καύσιµο που χρησιµοποιούν είναι το πετρέλαιο θέρµανσης. Η κατανάλωση 
πετρελαίου για τη θέρµανση των κτιριακών εγκαταστάσεων είναι της τάξης των 60.000 lt ετησίως. 
 
Αναµενόµενες ποσότητες αποβλήτων από την παραγωγική διαδικασία  

 
Τα υγρά απόβλητα του υπό µελέτη εργοστασίου, διαχωρίζονται σε αυτά που παράγονται και διαχειρίζονται 
εντός της µονάδας και σε αυτά που παράγονται και διατίθενται σε κατάλληλα αδειοδοτηµένες εταιρείες. 
 
Τα υγρά απόβλητα που παράγονται και διαχειρίζονται εντός του εργοστασίου αφορούν: 

• Υγρά απόβλητα από τις πλύσεις των µηχανικών µερών και των καζανιών 
• Υγρά απόβλητα από τυχαία διαρροή προϊόντων 

• Αστικά λύµατα από τους χώρους υγιεινής  
• Υγρά απόβλητα από πυρόσβεση ή προγραµµατισµένη άσκηση 

 
Τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν στην εν λόγω µονάδα από την παραγωγική διαδικασία και από τη 
συντήρηση του µηχανολογικού εξοπλισµού, αφορούν: 
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• Απόβλητα από χρώµατα και βερνίκια που περιέχουν οργανικού διαλύτες 
• Συνθετικά υδραυλικά έλαια 

 
Τα ως άνω απόβλητα αφορούν επικίνδυνα απόβλητα, τα οποία συλλέγονται σε κατάλληλο περιέκτη, 
αποθηκεύονται προσωρινά σε κατάλληλα στεγασµένο χώρο και παραδίδονται σε αδειοδοτηµένο συλλέκτη 
επικίνδυνων αποβλήτων. 
 
                        ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
 

α/α Περιγραφή Αποβλήτου Τρόπος Επεξεργασίας εντός 
της µονάδας / Υποδοµές 
δραστηριότητας 

Τρόπος τελικής διάθεσης 

1 Υγρά απόβλητα από τις 
πλύσεις των µηχανικών µερών 
και των καζανιών 

Αποθήκευση διαλύτη Επαναχρησιµοποίηση του 
διαλύτη για πλύσης & στην 
παραγωγή πισσοειδών 

2. Υγρά απόβλητα από τυχαία 
διαρροή προϊόντων 

Συλλογή υγρών σε κενό δοχείο 
µε ειδική απορροφητική αντλία 

Επαναχρησιµοποίηση στην 
παραγωγική διαδικασία 

3. Αστικά λύµατα από τους 
χώρους υγιεινής 

∆ίκτυο αποχέτευσης της 
ΕΥΑΘ 

∆ίκτυο αποχέτευσης της ΕΥΑΘ 

4. Υγρά απόβλητα που 
προκύπτουν σε περίπτωση 
πυρόσβεσης  

Οδηγούνται σε ειδικά φρεάτια 
και περισυλλέγονται   

∆ιάθεση σε κατάλληλα 
αδειοδοτηµένο φορέα 
διαχείρισης 

5. Υγρά απόβλητα που 
προκύπτουν σε περίπτωση  
προγραµµατισµένων 
ασκήσεων 

Οδηγούνται σε ειδικά φρεάτια ∆ίκτυο αποχέτευσης της ΕΥΑΘ 

6. Απόβλητα από χρώµατα και 
βερνίκια που περιέχουν 
οργανικού διαλύτες 

Συλλέγονται σε κατάλληλο 
περιέκτη  

∆ιάθεση σε κατάλληλα 
αδειοδοτηµένο φορέα 
διαχείρισης 

7. Συνθετικά υδραυλικά έλαια Συλλέγονται σε κατάλληλο 
περιέκτη  

∆ιάθεση σε κατάλληλα 
αδειοδοτηµένο φορέα 
διαχείρισης 

 
Στερεά απόβλητα του υπό µελέτη εργοστασίου, διαχωρίζονται σε αυτά που παραλαµβάνονται από το δίκτυο 
συγκέντρωσης απορριµµάτων της Βιοµηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης και σε αυτά που παραλαµβάνονται 
και διαχειρίζονται από κατάλληλα αδειοδοτηµένες εταιρείες.  
Τα στερεά απόβλητα που παραλαµβάνονται από το δίκτυο συγκέντρωσης απορριµµάτων της ΒΙΠΕΘ, 
περιλαµβάνουν: 

• Υλικά αποσυσκευασίας αδρανών υλικών (χαρτόσακοι) 

• Αστικά απορρίµµατα προσωπικού 
 
Τα στερεά απόβλητα που παραλαµβάνονται από αδειοδοτηµένες εταιρείες, αποτελούν τα υλικά 
αποσυσκευασίας των ρητινών, των χρωστικών ουσιών και των διαλυτών, ήτοι µεταλλικές και µεικτές 
συσκευασίες. 
 
Τα άδεια βαρέλια των πρώτων υλών προωθούνται στο προαύλιο χώρο της εταιρείας όπου τοποθετούνται σε 
µία πρέσα και συρρικνώνονται προς µείωση του όγκου τους, ώστε να είναι ευκολότερη η διαχείρισή τους και 
να αποφεύγονται δροµολόγια. Από εκεί συλλέγονται από κατάλληλα αδειοδοτηµένες εταιρείες.  
 
Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται -βάσει της ετήσια έκθεσης αποβλήτων για το έτος 2017, τα στερεά 
απόβλητα της υπό µελέτη µονάδας που παραδόθηκαν και διαχειρίστηκαν σε αδειοδοτηµένες εταιρείες, η 
κατάταξή τους σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.), η ποσότητα αυτών και ο τρόπος 
διαχείρισης αυτών. 
 

  
                 Τρόπος επεξεργασίας και διάθεσης των στερεών αποβλήτων της µονάδας. 
α/α Περιγραφή Αποβλήτου Τρόπος Επεξεργασίας εντός 

της µονάδας / Υποδοµές 
δραστηριότητας 

Τρόπος τελικής διάθεσης 

1 Υλικά αποσυσκευασίας Συλλογή σε ειδικού κάδους ∆ίκτυο συγκέντρωσης 
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αδρανών υλικών (χαρτόσακοι) απορριµµάτων της ΒΙ.ΠΕ.Θ. 
2. Αστικά απορρίµµατα 

προσωπικού 
Συλλογή σε ειδικού κάδους ∆ίκτυο συγκέντρωσης 

απορριµµάτων της ΒΙ.ΠΕ.Θ. 
3. Μεταλλικές συσκευασίες Αποθήκευση ∆ιάθεση σε κατάλληλα 

αδειοδοτηµένο φορέα 
διαχείρισης 

4. Μεικτές συσκεασίες Αποθήκευση ∆ιάθεση σε κατάλληλα 
αδειοδοτηµένο φορέα 
διαχείρισης 

 

Εκποµπές ρύπων και αέριων του θερµοκηπίου στον αέρα από τη λειτουργία του έργου 
Όπως προαναφέρθηκε, η υπό εξέταση δραστηριότητα, υπάγεται στην Κ.Υ.Α. 36060/1155/Ε.103/13 (ΦΕΚ 
1450/Β/2013), για τον καθορισµό πλαισίου κανόνων, µέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωµένη πρόληψη 
και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιοµηχανικές δραστηριότητες. Ειδικότερα, η υπό εξέταση 
δραστηριότητα περιλαµβάνεται στις διατάξεις του κεφαλαίου V της ως άνω Κ.Υ.Α. και ειδικότερα εµπίπτει 
στις εγκαταστάσεις του Παραρτήµατος VIΙ της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103 (ΦΕΚ 1450/Β/2013) και δη στην § 7, 
όπου προβλέπεται ότι οι "Εγκαταστάσεις παραγωγής µειγµάτων επίχρισης, βερνικιών, µελανιών και 

συγκολλητικών υλών", εµπίπτουν στην Ολοκληρωµένη Πρόληψη και Συνολική Εκτίµηση των επιπτώσεων στο 
περιβάλλον. 
 
Η υπό εξέταση όµως δραστηριότητα δεν υπάγεται στα έργα του Παραρτήµατος Ι της ΚΥΑ 

36060/1155/Ε.103, δεδοµένου ότι η παραγωγή των χρωµάτων και των υφαλοχρωµάτων, γίνεται αποκλειστικά 
µέσω µηχανικής ανάµιξης των κατάλληλων πρώτων υλών, χωρίς να λαµβάνει χώρα χηµική αντίδραση, 
θέρµανση ή ψύξη.  
 
Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση, στις εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες που χρησιµοποιούνται πτητικές 
οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ), οι εκποµπές των πτητικών οργανικών ενώσεων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 
οριακές τιµές εκποµπών απαερίων και τις οριακές τιµές συνολικών εκποµπών και γενικότερα τις απαιτήσεις 
που καθορίζονται στο µέρος 2 του Παραρτήµατος VII της ως άνω Κ.Υ.Α. 
Σύµφωνα µε το µέρος 2 του Παραρτήµατος VII και αναφορικά µε την παραγωγή µειγµάτων επίχρισης, 
βερνικιών, µελανών και συγκολλητικών υλών, για κατανάλωση διαλυτών µεγαλύτερη από 1.000tn/έτος, η 
οριακή τιµή των εκποµπών απαερίων ανέρχεται σε 150mg C/Nm3 και η οριακή τιµή διάχυτων αλλά και 
συνολικών εκποµπών ανέρχεται στο 3% της εισροής των διαλυτών.  
 
Οι κύριες εκποµπές πτητικών οργανικών ενώσεων προέρχονται από τους φούρνους βαφής των αυτοκινήτων. 
Το κύριο περιβαλλοντικό πρόβληµα που δηµιουργείται από τη λειτουργία των φούρνων βαφής είναι η 
εκποµπή των V.O.C. (Volatile Organic Compounds) λόγω της εξάτµισης των οργανικών διαλυτών που 
περιέχονται στα χρώµατα και στα διάφορα άλλα υλικά που χρησιµοποιούνται κατά την προεργασία βαφής. Για 
το λόγο αυτό στους φούρνους βαφής της υπό µελέτη δραστηριότητας χρησιµοποιείται ειδικός εξοπλισµός 
αντιρρύπανσης που στοχεύει στην κατακράτηση των σταγονιδίων του χρώµατος και των διαλυτών και 
ειδικότερα χρησιµοποιούνται φίλτρα ενεργού άνθρακα.  
 
Ο ενεργός άνθρακας (ACTIVE CARBON FILTER) είναι άνθρακας που έχει υποστεί µια κατεργασία 
ενεργοποιήσεως, η οποία του προσέδωσε µια ανεπτυγµένη προσροφητική επιφάνεια και συνεπώς ανεπτυγµένη 
προσροφητική ικανότητα. Ένα γραµµάριο ενεργού άνθρακα µπορεί να έχει µια περιοχή επιφάνειας 
προσρόφησης µεταξύ 500m² και 1.500m². 
 
Οι οργανικοί διαλύτες που χρησιµοποιούνται στα χρώµατα βαφής αυτοκινήτων αποτελούνται κυρίως από 
αλειφατικούς και αρωµατικούς υδρογονάθρακες για τους οποίους ο ενεργός άνθρακας εµφανίζει εξαιρετική 
προσροφητική ικανότητα και µπορεί να προσροφήσει µέχρι 1/3 του βάρους του. 
 
Στο χώρο βαφής (φούρνο) προσάγεται αέρας, ο οποίος θερµαίνεται σε αερολέβητα. Για την απαγωγή του αέρα 
και των απαερίων βαφής ο χώρος είναι εφοδιασµένος µε δύο απορροφήσεις, µια στον πυθµένα και µια στην 
οροφή. 
 
Η κάθε αναρρόφηση αποτελείται από πέντε χοάνες απορρόφησης κυκλικής διαµέτρου 400mm τοποθετηµένες 
η µια δίπλα στην άλλη . Οι χοάνες τελικά καταλήγουν σε αγωγό διαµέτρου Ø 350mm. 
 
Η εταιρεία λαµβάνει γενικά µέτρα για την προστασία του ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος της περιοχής και για 
τη µείωση των εκποµπών απαερίων στην ατµόσφαιρα. Ειδικότερα, ενηµερώνεται συνεχώς σχετικά µε τις νέες 
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διαθέσιµες τεχνολογικές εξελίξεις του κλάδου για την προστασία του περιβάλλοντος και ενδεικτικά 
χρησιµοποιεί: 

1. πιστόλια βαφής µεγάλου όγκου και χαµηλής πίεσης (high volume low pressure - HLVP) για µείωση 
του διασκορπισµού στην ατµόσφαιρα του προσπίπτοντος επί της βαφόµενης επιφανείας υλικού βαφής 

2. πλυντήρια κλειστού κυκλώµατος για την πλύση των πιστολιών και εξαρτηµάτων βαφής, 
3. άµεσο και αεροστεγές κλείσιµο των συσκευασιών χρωµάτων, διαλυτών καθώς και των  υλικών 

προεργασίας, αµέσως µετά την οποιαδήποτε χρήση τους. 
 
Έκθεση αποτελεσµάτων µετρήσεων 
Για τις ανάγκες της παρούσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις αέριων 
ρύπων   
 
Ειδικότερα, στα πλαίσια των ελέγχων της παραγωγικής διαδικασίας και του ελέγχου της αποτελεσµατικότητας 
των φίλτρων που έχουν τοποθετηθεί από την επιχείρηση σε κάθε φούρνο βαφής, για το φιλτράρισµα των 
αέριων ρύπων, αποφασίστηκε η µέτρηση χηµικών παραγόντων στην έξοδο, δηλαδή µετά το φιλτράρισµα των 
αέριων αποβλήτων.  
 
Βάσει των αποτελεσµάτων των µετρήσεων,  ο υπολογισµός του οργανικού άνθρακα από πτητικές οργανικές 

ενώσεις για τον εξεταζόµενο φούρνο βαφής ανέρχεται στα 39,5 mg/Nm
3
, τιµή αρκετά µικρότερη της οριακής 

τιµής των εκποµπών απαερίων που θέτει η ισχύουσα Νοµοθεσία (ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103, Παράρτηµα VII, 

Μέρος 2), ήτοι 150mg C/Nm
3
. 

 

Εκποµπές θορύβου και δονήσεων από την λειτουργία του έργου 
 
Τα όρια επιτρεπόµενου θορύβου, αναλόγως της χρήσεως γης, προβλέπονται στο άρθρο 2, παρ. 5, του Π.∆. 
1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6.10.1981) (Π.∆. περί ρυθµίσεως θεµάτων αναγοµένων εις τα της ιδρύσεως και 
λειτουργίας βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως µηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ 
τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει). Σύµφωνα µε το ανωτέρω Π.∆. το ανώτατο όριο θορύβου σε 
θεσµοθετηµένες βιοµηχανικές περιοχές (όπως παρατηρείται στην περιοχή µελέτης), είναι τα 70dBA, 
µετρούµενα επί του ορίου του ακινήτου επί του οποίου κείται η εγκατάσταση, τα οποία και δεν αναµένεται 
ξεπεράσει η δραστηριότητα. 

Εκποµπές ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας, µε αναφορά στην ισχύ και τις συχνότητες των εκποµπών 
∆εν προκύπτουν εκποµπές ηλεκτροµαγνητικής ενέργειας κατά τη λειτουργία της υπό µελέτη µονάδας. 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

Προϊόντα υποδαπέδιας προστασίας (πισσοειδή) 
Ζύγισµα Α΄ υλών: Οι στερεές Α΄ ύλες, όπως τα αδρανή, τα πιγµέντα και τα πρόσθετα, ζυγίζονται στην 
αποθήκη Α΄ υλών και στη συνέχεια µεταφέρονται στους διασπορείς της αντίστοιχης γραµµής παραγωγής. Οι 
ρητίνες είναι αποθηκευµένες σε βαρέλια, σε ειδικούς χώρους του βιοµηχανικού συγκροτήµατος, από όπου και 
µεταφέρονται στο χώρο παραγωγής. Η ζύγιση των ρητινών γίνεται σε ζυγό δαπέδου στο χώρο παραγωγής και 
ακολούθως µεταφέρονται στο χώρο του αντίστοιχου διασπορέα. Τα διαλυτικά  ζυγίζονται στην υποδαπέδια 
ζυγαριά και µε αντλία αέρος προωθούνται στο διασπορέα. 
Παραγωγική διαδικασία διασποράς: Οι ζυγισµένες Α΄ ύλες αναµιγνύονται στο καζάνι του διασπορέα 
ακολουθώντας τις ειδικές οδηγίες της συνταγής. Ο διασπορέας εκκινείται και επιλέγονται οι κατάλληλες 
ρυθµίσεις (στροφές, χρόνος), σύµφωνα πάντα µε τις απαιτήσεις της συνταγής, έτσι ώστε το µίγµα των Α΄ υλών 
να οµογενοποιηθεί. 
Ποιοτικός έλεγχος: Μετά το τέλος τη διαδικασίας της διασποράς των προϊόντων της υποδαπέδιας προστασίας, 
λαµβάνεται δείγµα του προϊόντος για τον ποιοτικό έλεγχο από το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου της εταιρείας.  
Συσκευασία: Η συσκευασία του προϊόντος γίνεται στο συσκευαστικό συγκρότηµα της αντίστοιχης γραµµής, 
βάσει των οδηγιών της παραγγελίας. Τα προϊόντα υποδαπέδιας προστασίας  µετά τη παραγωγική διαδικασία 
της διασποράς προωθούνται µε αντλία αέρος στο συσκευαστικό  συγκρότηµα. Αν είναι λεπτόρρευστα 
προωθούνται κατ’ ευθείαν στο αντίστοιχο τµήµα του συσκευαστικού συγκροτήµατος, ενώ αν είναι 
παχύρευστα προωθούνται στο αντίστοιχο τµήµα µέσω µιας πρέσας. Όλα τα προϊόντα που παράγονται 
συσκευάζονται σε χαρτοκιβώτια. Τα χαρτοκιβώτια τοποθετούνται σε παλέτες, συσκευάζονται µε stretch film 
και οδηγούνται στην αποθήκη τελικών προϊόντων. 

Χρώµατα αυτοκινήτων & υφαλοχρώµατα 
Ζύγισµα Α΄ υλών: Οι Α΄ ύλες, ζυγίζονται στην αποθήκη Α΄ υλών και στη συνέχεια µεταφέρονται στους 

ΑΔΑ: ΩΣ117ΛΛ-ΗΦΙ



http://www.pkm.gov.gr 12  

διασπορείς της αντίστοιχης γραµµής παραγωγής. Οι ρητίνες είναι αποθηκευµένες σε βαρέλια, σε ειδικούς 
χώρους του βιοµηχανικού συγκροτήµατος, από όπου και µεταφέρονται στο χώρο παραγωγής. Η ζύγιση των 
ρητινών γίνεται σε ζυγό δαπέδου στο χώρο παραγωγής και ακολούθως µεταφέρονται στο χώρο του 
αντίστοιχου διασπορέα. Τα διαλυτικά ζυγίζονται στην υποδαπέδια ζυγαριά και µε αντλία αέρος προωθούνται 
στο διασπορέα. 
Παραγωγική διαδικασία διασποράς: Οι ζυγισµένες Α΄ ύλες αναµιγνύονται στο καζάνι του διασπορέα 
ακολουθώντας τις ειδικές οδηγίες της συνταγής. Ο διασπορέας εκκινείται και επιλέγονται οι κατάλληλες 
ρυθµίσεις (στροφές, χρόνος), σύµφωνα πάντα µε τις απαιτήσεις της συνταγής, έτσι ώστε το µίγµα των Α΄ υλών 
να οµογενοποιηθεί. 
Ποιοτικός έλεγχος: Μετά το τέλος τη διαδικασίας της διασποράς των χρωµάτων & υφαλοχρωµάτων, 
λαµβάνεται δείγµα του προϊόντος για τον ποιοτικό έλεγχο από το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου της εταιρείας.  
Συσκευασία: Η συσκευασία του προϊόντος γίνεται στο συσκευαστικό συγκρότηµα της αντίστοιχης γραµµής, 
βάσει των οδηγιών της παραγγελίας. Τα χρώµατα και τα υφαλοχρώµατα µετά την παραγωγική διαδικασία 
συσκευάζονται σε µεταλλικά δοχεία. Τα µεταλλικά δοχεία παραλαµβάνονται σε παλέτες και προωθούνται 
στον αποπαλετοποιητή, ο οποίος αποσυσκευάζει τα δοχεία και τα τοποθετεί στη γραµµή µεταφοράς της 
γεµιστικής µηχανής. Στη συνέχεια τα γεµάτα µεταλλικά δοχεία τοποθετούνται σε χαρτοκιβώτια και τα οποία 
κλείνουν µε αυτοκόλλητη ταινία στο κλειστικό χαρτοκιβωτίων. Τα χαρτοκιβώτια τοποθετούνται σε ξύλινες 
παλέτες που οδηγούνται στο Συσκευαστικό παλετών, τυλίγονται µε Stress Film και οδηγούνται στις κεντρικές 
Αποθήκες της Εταιρίας που βρίσκονται σε παρακείµενο χώρο. 

Αστάρια 
Ζύγισµα Α΄ υλών: Οι στερεές Α΄ ύλες, όπως τα αδρανή ζυγίζονται στην αποθήκη Α΄ υλών και στη συνέχεια 
µεταφέρονται στους διασπορείς της αντίστοιχης γραµµής παραγωγής. Οι ρητίνες είναι αποθηκευµένες σε 
βαρέλια, σε ειδικούς χώρους του βιοµηχανικού συγκροτήµατος, από όπου και µεταφέρονται στο χώρο 
παραγωγής. Η ζύγιση των ρητινών γίνεται σε ζυγό δαπέδου στο χώρο παραγωγής και ακολούθως 
µεταφέρονται στο χώρο του αντίστοιχου διασπορέα.  
Παραγωγική διαδικασία διασποράς: Οι ζυγισµένες Α΄ ύλες αναµιγνύονται στο καζάνι του διασπορέα 
ακολουθώντας τις ειδικές οδηγίες της συνταγής. Ο διασπορέας εκκινείται και επιλέγονται οι κατάλληλες 
ρυθµίσεις (στροφές, χρόνος), σύµφωνα πάντα µε τις απαιτήσεις της συνταγής, έτσι ώστε το µίγµα των Α΄ υλών 
να οµογενoποιηθεί. Η συνταγή βασίζεται σε ακέραιο αριθµό βαρελιών ρητίνης, τα οποία οι παρασκευαστές 
αδειάζουν µε το χέρι στο διασπορέα. Επίσης µε το χέρι τροφοδοτούν το διασπορέα µε τα αδρανή, ενώ οι 
διαλύτες προωθούνται από την ζυγαριά µε διαφραγµατική αντλία αέρος κατάλληλα γειωµένη. 
Παραγωγική διαδικασία λειοτρίβησης: Αυτή η φάση παραγωγής αφορά µόνο τα αστάρια. Μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας της διασποράς, το προϊόν προωθείται µε αντλία αέρος στις αντίστοιχες µηχανές 
λειοτρίβησης ασταριών (pearl mill), για να ξεκινήσει η διαδικασία λειοτρίβησης. Σκοπός της διαδικασίας είναι 
τα ήδη µικρά συσσωµατώµατα του προϊόντος που προήλθαν από τη διαδικασία της διασποράς, να γίνουν 
ακόµα πιο µικρά, όσο ακριβώς ορίζεται από τη συνταγή του προϊόντος. 
Ποιοτικός έλεγχος: Μετά το τέλος τη διαδικασίας της λειοτρίβησης, λαµβάνεται δείγµα του προϊόντος για τον 
ποιοτικό έλεγχο από το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου της εταιρείας.  
Συσκευασία: Η συσκευασία του προϊόντος γίνεται στο συσκευαστικό συγκρότηµα της αντίστοιχης 
γραµµής, βάσει των οδηγιών της  παραγγελίας. Τα αστάρια µετά την παραγωγική διαδικασία της 
διασποράς προωθούνται µε αντλία αέρος στο συσκευαστικό συγκρότηµα. Αν είναι λεπτόρρευστα 
προωθούνται κατ’ ευθείαν στο αντίστοιχο τµήµα του συσκευαστικού συγκροτήµατος, ενώ αν είναι 
παχύρευστα προωθούνται στο αντίστοιχο τµήµα µέσω µιας πρέσας. Το αστάρι συσκευάζεται σε 
µεταλλικά δοχεία του 1 ή 4 κιλών. Τα µεταλλικά δοχεία παραλαµβάνονται σε παλέτες και 
προωθούνται στον αποπαλετοποιητή, ο οποίος αποσυσκευάζει τα δοχεία και τα τοποθετεί στη γραµµή 
µεταφοράς της γεµιστικής µηχανής. Στη συνέχεια τα γεµάτα µεταλλικά δοχεία τοποθετούνται σε 
χαρτοκιβώτια και τα οποία κλείνουν µε αυτοκόλλητη ταινία στο κλειστικό χαρτοκιβωτίων. Τα 
χαρτοκιβώτια τοποθετούνται σε ξύλινες παλέτες που οδηγούνται στο Συσκευαστικό παλετών, 
τυλίγονται µε Stress Film και οδηγούνται στις κεντρικές Αποθήκες της Εταιρίας που βρίσκονται σε 
παρακείµενο χώρο. 
 

∆ιάγραµµα ροής 
Στο ακόλουθο σχήµα παρουσιάζεται ενδεικτικό διάγραµµα ροής της παραγωγικής διαδικασίας  των προϊόντων 
του εργοστασίου. 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΩΝ, ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ – ΣΥΝΟ∆ΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

Ως βοηθητική εγκατάσταση του υπό µελέτη εργοστασίου, θεωρείται η µονάδα πλύσης και ανάκτησης του 
διαλύτη. 
 
Ειδικότερα, η διαδικασία πλύσης των βαρελιών και των καζανιών, γίνεται σε µία ειδική διάταξη πλυντηρίου. Η 
ειδική αυτή διάταξη χρησιµοποιεί διαλύτη για την πλύση των βαρελιών και καζανιών. Ο διαλύτης σε 
συνδυασµό µε περιστρεφόµενες βούρτσες περνά πάνω στα τοιχώµατα των βαρελιών και καζανιών ώστε να 
καθαριστούν τα υπολείµµατα του υλικού. Ο καθαρός διαλύτης είναι αποθηκευµένος σε δεξαµενή 
παραπλεύρως του πλυντηρίου. Ο ακάθαρτος διαλύτης µετά την διαδικασία πλύσης αποθηκεύεται σε δεξαµενή 
παραπλεύρως του πλυντηρίου.  
 

Ο ακάθαρτος διαλύτης από την αντίστοιχη δεξαµενή εισάγεται σε έναν αποστακτήρα και καθαρίζεται µέσω 
της διαδικασίας απόσταξης. Η διαδικασία κλασµατικής απόσταξης βασίζεται στη θέρµανση του βρώµικου 
διαλύτη και ο καθαρός πλέον διαλύτης επιστρέφει στην δεξαµενή του καθαρού διαλύτη µέσω ψύξης. Τα 
υπόλοιπα της απόσταξης συλλέγονται σε ειδικό δοχείο και χρησιµοποιούνται στην παραγωγή πισσοειδών. 
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ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Η υπό εξέταση δραστηριότητα δεν εµπίπτει στην οδηγία Seveso ή στην οδηγία 2006/11/EE σχετικά µε τη 
διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας και ως εκ τούτου δεν προβλέπονται ειδικές ρυθµίσεις 
– µέτρα για την αντιµετώπιση δυσµενών πιθανών εκτάκτων συνθηκών και επικινδύνων καταστάσεων από τη 
λειτουργία της δραστηριότητας.  
 
Η βασική και περισσότερο πιθανή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, της υπό µελέτη δραστηριότητας, αφορά την 
εκδήλωση πυρκαγιάς. Σε περίπτωση ανεξέλεγκτης καύσης των α’ υλών και των προϊόντων προκύπτουν 
τοξικές ενώσεις, οι οποίες έχουν ισχυρό αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής του 
χώρου του εργοστασίου, χωρίς να υπολογιστούν πιθανές απώλειες ανθρώπινου δυναµικού. Αέρια του 
θερµοκηπίου (διοξείδιο του άνθρακα), τοξικά αέρια (κυρίως, µονοξείδιο του άνθρακα), καρκινογόνα αέρια 
(διοξίνες-φουράνια), οξείδια βαρέων µετάλλων, στάχτη και θερµότητα συνθέτουν το αποτέλεσµα της 
πυρκαγιάς των υλικών που χρησιµοποιούνται στα εργοστάσια, γεγονός που καθιστά πρωταρχική επιδίωξη την 
προετοιµασία για τη λήψη µέτρων σε τέτοιο ενδεχόµενο. 
 
Εκτός από την πυρκαγιά, υπάρχουν και άλλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (π.χ. σεισµός, διαρροή, ακραία 
καιρικά φαινόµενα κτλ), οι οποίες είναι πιθανό να έχουν δυσµενείς επιπτώσεις για το φυσικό περιβάλλον και 
τον ανθρώπινο παράγοντα. Η εταιρία οφείλει να είναι πλήρως προετοιµασµένη για κάθε τέτοιο ενδεχόµενο. 
 
Στην επιχείρηση εφαρµόζονται µέτρα πρόληψης και περιορισµού των ατυχηµάτων από πρόκληση πυρκαγιάς 
και άλλων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Υπάρχουν συγκεκριµένα σχέδια στα οποία αναφέρονται οι θέσεις 
των πυροσβεστικών φωλιών και των υπόλοιπων κατασταλτικών µέσων πυρασφάλειας και πυρόσβεσης, του 
εξοπλισµού για παροχή πρώτων βοηθειών, της εισόδου για την πυροσβεστική υπηρεσία, των εξόδων κινδύνου, 
κ.λπ. 
 
Συγκεκριµένα υπάρχουν ολοκληρωµένες οδηγίες δράσης και σχέδια (οργανωτικά µέτρα) σε περίπτωση 
πρόκλησης πυρκαγιάς και άλλων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (σχέδια συναγερµού, εσωτερικές και 
εξωτερικές δοµές προειδοποίησης, ενηµέρωση των αρχών), ενώ γίνονται και πρακτικές ασκήσεις κατάσβεσης 
πυρκαγιάς µε τη χρήση πυροσβεστικών µέσων της εταιρείας.  
 
Σε κάθε ατύχηµα ή κίνδυνο που προέρχεται από τη χρήση επικίνδυνων ενώσεων και µπορούν να προσβληθούν 
άνθρωποι, εγκαταστάσεις ή κτίρια, ενηµερώνονται ο Τεχνικός Ασφαλείας και η Τεχνική ∆ιεύθυνση. Η 
ενηµέρωση περιλαµβάνει ακόµη στοιχεία για: 

1. Τοποθεσία του ατυχήµατος 
2. ∆ιαστάσεις της επικίνδυνης κατάστασης 
3. Για ποιες χηµικές ουσίες πρόκειται 
4. Τι έχει προσβληθεί (µηχανήµατα κ.λπ.) 
5. Αν βρίσκονται κτίρια, άνθρωποι σε κίνδυνο 
6. Αν υπάρχουν τραυµατίες 
7. Αν υπάρχουν περιβαλλοντική κίνδυνοι 

και τηρούνται τα σχετικά αρχεία πυρασφάλειας και βιοµηχανικών ατυχηµάτων 
 
Τέλος η εγκατάσταση διαθέτει πλήρη και αυτόµατα συστήµατα πυρόσβεσης, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη 
µελέτη πυροπροστασίας.  
    

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΩΝ 

Η εταιρεία διαθέτει διαδικασίες ελέγχου και τήρηση των εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων. Αξίζει να 
επισηµανθεί ότι ο φορέας του έργου διαθέτει και εφαρµόζει Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το 
πρότυπο ΕΝ ISO 9001 από την TUV Γερµανίας. Αυτή η πιστοποίηση είναι επίσηµη εγγύηση ποιοτικής 
διαπίστευσης αναπτυξιακού σχεδιασµού, έρευνας, παραγωγής, διάθεσης και εξυπηρέτησης. 
 
Το 2012, η εταιρεία βραβεύτηκε ως «True Leader» απο την ICAP Group, µοναδικό οργανισµό που βραβεύει 
εταιρείες και Οµίλους - Ηγέτες  που πληρούν, βάσει δηµοσιευµένων αποτελεσµάτων, συγκεκριµένα και 
αντικειµενικά κριτήρια υψηλών αποδόσεων. 
 
Επίσης, στο σηµείο αυτό τονίζεται ότι κατά την αποθήκευση των διαλυτών, που συνιστούν εν δυνάµει 
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κινδύνους λόγω των εύφλεκτων ιδιοτήτων τους, λαµβάνονται τα ακόλουθα µέτρα: 

• Η αποθήκευση γίνεται σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους όπου τηρούνται τα εγκεκριµένα µέτρα 
πυροπροστασίας 

• Υπάρχει ενδεδειγµένη σήµανση των επικίνδυνων ουσιών 
• ∆ίνονται οδηγίες εργασίας σχετικά µε το χειρισµό των επικίνδυνων ουσιών και συγκεκριµένα για 

την προµήθεια, παραλαβή, αποθήκευση και χρήση τους  

• Λαµβάνονται προληπτικά µέτρα για την αντιµετώπιση πιθανού ατυχήµατος κατά τη χρήση των 
επικίνδυνων ουσιών 

• ∆ίνεται ενηµέρωση από τους προµηθευτές για τις προδιαγραφές αποθήκευσης, µέσω των MSDS 

• Πραγµατοποιείται συνεχώς έλεγχος των αποθεµάτων 
• Το σύνολο του περιβάλλοντος χώρου είναι ασφαλτοστρωµένο  

 
Επίσης, κατά τη χρήση των διαλυτών και γενικά των εύφλεκτων α΄ υλών, η επιχείρηση µεριµνά για την 
απαραίτητη διάθεση των παρακάτω: 

• ∆ελτία δεδοµένων ασφαλείας, οδηγιών πρόληψης ατυχηµάτων καθώς και ενηµερωτικών 
φυλλαδίων για τις ιδιότητες των ουσιών αυτών.  

• Τοποθέτηση δεξαµενών υποδοχής στα σηµεία όπου στάζουν ή αποθηκεύονται οι ουσίες και 
στεγανοποίηση του δαπέδου µε µονωτικά ανθεκτικά υλικά.  

• Εφαρµογή µέτρων για την αντιµετώπιση του στατικού ηλεκτρισµού (µονώσεις, χρήση 
αντιστατικών µπαρών κα)  

• Υλικά κατάσβεσης της φωτιάς ή δέσµευσης των χηµικών ουσιών.  

• Οδηγίες λειτουργίας / εργασίας για το χειρισµό επικίνδυνων ουσιών.  

• Επαρκή εκπαίδευση του προσωπικού.  
 

• ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

 
Για την αντιµετώπιση τυχόν δυσµενών περιβαλλοντικών καταστάσεων κατά τη φάση λειτουργίας του έργου 
προτείνονται τα ακόλουθα κωδικοποιηµένα µέτρα, όροι και περιορισµοί πρόληψης ή αντιµετώπισης αυτών: 
� Τα αστικά λύµατα από τους χώρους υγιεινής της µονάδας, οδηγούνται στο δίκτυο αποχέτευσης της 

ΒΙ.ΠΕ.Θ. 
� Η διάθεση των λυµάτων ή υδάτων πλύσης, πυρκαγιάς κ.λπ. να γίνεται βάσει των όρων και των 

προϋποθέσεων του κανονισµού που διέπει το δίκτυο αποχέτευσης της ΒΙ.ΠΕ.Θ. 
� Απαγορεύεται η µε οποιονδήποτε τρόπο διάθεση υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων στο περιβάλλον 

(έδαφος, υπέδαφος ή αποδέκτη υγρών αποβλήτων). 
� Κατά τη διαδικασία φόρτωσης – εκφόρτωσης και κατά τη συσκευασία των προϊόντων να εξασφαλίζεται η 

στεγανότητα των αντίστοιχων συστηµάτων. 
� Να πραγµατοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα οπτικός έλεγχος των σηµείων της εγκατάστασης όπου 

ενδέχεται να υπάρξει διαρροή. 
� Να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή της διασποράς αποβλήτων στο περιβάλλον 

(εντός και εκτός της µονάδας). Απαγορεύεται αυστηρώς η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών 
αποβλήτων σε ιδιωτικούς ή δηµοσίους χώρους).  

� Τα µη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, όπως ορίζονται στο άρθρο 2, παρ (α) της Κ.Υ.Α. 50910/2727/03 που 
προκύπτουν από την δραστηριότητα να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή σε αξιοποιήσιµα και 
µη και να αποθηκεύονται σε ειδικούς κάδους και χώρους υπό κατάλληλες υγειονοµικές συνθήκες.  

� Τα Επικίνδυνα στερεά απόβλητα θα διατίθενται σύµφωνα µε την ΚΥΑ 13588/725/06 για την διαχείριση 
επικινδύνων αποβλήτων.  

� Τα αξιοποιήσιµα στερεά απόβλητα (π.χ. υλικά συσκευασίας, µέταλλα, χαρτί , ξύλο, γυαλί κτλ.), να 
συλλέγονται χωριστά σε κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο και να διαχειρίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Ν.2939/2001. Η διάθεσή τους θα γίνεται σε εταιρεία/φορέα που να διαθέτει σχετική άδεια διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων από την αρµόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος.  

� Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη, η ανεξέλεγκτη διάθεση ή η καύση στερεών αποβλήτων. 
� Ο παραγόµενος θόρυβος από τη λειτουργία της δραστηριότητας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 70dBA, 

µετρούµενος στα όρια του οικοπέδου. 
� Στην περίπτωση που ο εκπεµπόµενος θόρυβος υπερβαίνει τα όρια που προβλέπει η κείµενη νοµοθεσία 

(Π.∆. 1180/81) να γίνουν οι απαραίτητες ηχοµονώσεις και η τοποθέτηση κατάλληλων αντικραδασµικών 
βάσεων στον µηχανολογικό εξοπλισµό. 

ΑΔΑ: ΩΣ117ΛΛ-ΗΦΙ



http://www.pkm.gov.gr 16  

� Να τηρούνται τα όρια του Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ 293 Α) και της Υ.Α. Η.Π. 14122/549/Ε.103/11(ΦΕΚ 
488/Β/30.03.2011) για τις εκποµπές αερίων αποβλήτων (σκόνες) µε το όριο να ανέρχεται σε 100µg/Nm3. 

� Η διακίνηση των διαλυτών που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή βερνικιών και βερνικοχρωµάτων να 
γίνεται σε κλειστά συστήµατα, για τον περιορισµό των εκπεµπόµενων πτητικών οργανικών ενώσεων 
(VOCs). 

� Για κατανάλωση διαλυτών µεγαλύτερη από 1.000tn/έτος, η οριακή τιµή των εκποµπών απαερίων πρέπει 
να ανέρχεται σε 150mg C/Nm3 και η οριακή τιµή διάχυτων αλλά και συνολικών εκποµπών ανέρχεται στο 
3% της εισροής των διαλυτών. 

� Για τα καυσαέρια από τη λειτουργία των λεβήτων για τη θέρµανση του κτιρίων να τηρούνται οι 
προϋποθέσεις της Υ.Α ΑΡ. Πρωτ. Οικ. 189533 (ΦΕΚ 2654/Β/9.11.2011). 
 

Σε συνέχεια των ανωτέρω η υπηρεσία εισηγείται θετικά για τη ΜΠΕ του θέµατος. 
Κατά τη διάρκεια της προθεσµίας δηµοσιοποίησης της ΜΠΕ του θέµατος ∆ΕΝ εκφράστηκαν στην υπηρεσία 

εγγράφως αντιρρήσεις του ∆ήµου, ενδιαφερόµενων πολιτών ή φορέων. Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας 
για την κατάθεση απόψεων των πολιτών και φορέων εκπροσώπησης τους ορίστηκε η  08-04-2019. 
 
Τέλος διευκρινίζεται ότι η παραπάνω άποψη αφορά µόνο τη ΜΠΕ και δε δεσµεύει τη ∆/νση Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος κατά τη χορήγηση σχετικής άδειας της µονάδας, η οποία θα εξεταστεί υπό τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Ν. 3982/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
 

 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 Α. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 Β. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 Γ. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 ∆. ∆ΕΝ ∆ΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ∆ΙΟΤΙ 
∆ΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 

 

Ε. ∆ΕΝ ∆ΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ∆ΙΟΤΙ 
∆ΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 
 
 
 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΟΛΛΑΣ 
 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 
 

1. Χριστόπουλος Μιχάλης 
2. Παγώνης Ιωάννης 
3. Τερζανίδης Χρήστος 
4. Κελεσίδου Χρηστίνα 
5. Φύκα Ελένη 
6. Ασπασίδης Γεώργιος 
7. Γάκης Βασίλειος 
8. Καζαντζίδης Παντελεήµων 
9. Παυλίδου Φωτεινή - Νιόβη 
10. Χαραλαµπίδου ∆έσποινα 
11. Ιγνατιάδης Θεόδωρος 
12. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου Χρυσούλα 
13. Αβραµίδης Γαβριήλ 
14. Μήττας Χρήστος 
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